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ÖNSÖZ 

Katolik ve Protestan pek çok misyonerin ülke içerisinde yayılarak ve 

hatta elde ettikleri bir takım kadınlar evlerimizin içine kadar girerek Hıristi-

yanlığın İslâmiyet’ten üstün olduğunu söyleyerek, Müslümanları Hıristiyan-

lığı kabul etmeye teşvik etmişlerdir. Bundan dolayı din kardeşlerimizi bun-

lara karşı uyararak Hıristiyanlığın mahiyetinin ne olduğunu göstermek için 

Savunma adıyla bir kitap yayımlamış ve Hıristiyanlığın Yayılış Tarihi’ni o 

kitapta kısaca anlatmıştık.  

Hıristiyanlığın yayılış tarihi derin felsefi konulara girişmeye elbette uy-

gun değildir. Bunun için günümüz Hıristiyanlığının meydana geliş şekline 

dair verdiğimiz bilgiler Hıristiyanlığın ne gibi zorlamalar ve baskılarla ku-

rulduğunu biraz açıklamamız, İstanbul’da oturan Amerika Protestan mis-

yonerlerinin başkanı Dwight’in dinî onurlarına dokunmuştur. Buna karşılık 

Savunma’mızdan karşılık vermeyi uygun gördüğü konuları kaleme alarak 

bu karşılığın yayınlanıp yayınlanmayacağını bizden sormuştu. Biz de tar-

tışma kuralları içinde yürütüldükten sonra İslâm adaleti sayesinde hiçbir 

konunun ortaya konmasına engel ve zorluk olmadığını kendisine bildirmiş-

tik. Bunun üzerine Dwight yazdıklarını bize göndermişti. Biz de verdiği kar-

şılıkları konu konu aynen yazıp ve her verdiği karşılığa cevabımızı da ekle-

yerek Savunma’nın ikinci kitabını oluşturmuştuk. Bu kitap, Savunma’mıza 

Dwight’in verdiği karşılıkla yine bizim o karşılıklara cevabımız olan savun-

malarımızı içerdiğinden ismine de Müdafaaya Mukabele ve Mukabeleye Müda-

faa (Savunmaya Cevap ve Cevaba Savunma) adı verilmişti.  
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Bu ikinci kitabın da yayımlanmasından sonra, Hıristiyanlığın asıl içeri-

ğini ortaya koymak için İncil, Hz. İsa’nın ulûhiyeti ve Hıristiyanlığın iman 

esasları konularında araştırma yapmaya girişmiş ve birçok kayıtları da elde 

etmiştik. Bu sırada yine Hıristiyanlardan birisi Fransızca imzasız bir mektup 

göndermiş ve bu mektupta bizi güya Hıristiyanlığı yıkmaya çalışan bir Hı-

ristiyanlık düşmanı gibi göstererek bu çalışmamızda başarıya ulaşamayaca-

ğımızı da Chateaubriand1 adlı Fransız yazarının bir sözüyle kanıtlamaya 

çalışmıştır.  

Bu mektup öyle ayrıntılı ve düşünülmüş bir şey değildir. Kısaca şöyle-

dir:  

“On dokuzuncu asrın değerli, mükemmel, zeki ve irfanla donanmış bir 

seçkin yazarı olan Chateaubriand’ın söylediklerini, sözünü dikkatle oku da 

Hıristiyanlığın kıyamete kadar devam edeceğini anla.” Bu cümlesindeki 

söyledikleri işaretiyle gösterilen sözler de şöyledir: 

“Geleceğin çözümünü Hıristiyanlıktan ve onun da Katolik mezhebinden 

başka bir şeyde bulamam. Çünkü Hıristiyanlık dünya üzerinde geçerli olan 

üç büyük kanunu içerir. Bu kanunlar da; Allah’ın kanunu, ahlak kanunu ve 

siyasî kanundur. Allah’ın kanunu; üç şahısta Allah’ın birliğinin birleşmesi 

kanunudur. Ahlak kanunu; şefkat ve sadaka kanunudur. Siyasî kanun; öz-

gürlük, eşitlik, kardeşlik kanunlarıdır.”  

Avrupa ilminin ve edebiyatının genel durumuna dair vaktiyle okudu-

ğumuz şeylerden zihnimizde kaldığına göre Chateaubriand on sekizinci 

asırda yaşamıştır. Kendisi Şehitler ve Hıristiyan Zekâsı adlı eserlerinden anla-

                                                      
1 Chateaubriand (François Rene-vikontu), Fransız yazar ve siyaset adamı (1768–1842). Asker 

iken Fransız devriminin başlangıcına şahit oldu. Devrimi, tarihin trajik bir kazanımı olarak 
gördü. Daha sonra Hıristiyanlığı öven yazılar yazmaya başladı. Fransız Edebiyatı’nda Ro-
mantizm’in kurucusu kabul edilir. Düzensiz bir eğitim gördü. 1786’da Paris’e, 1791’de Ame-
rika’ya gitti. Bir yıl sonra ülkesine döndüyse de çok kalmadı, Londra’ya yerleşti. Burada Essai 
Sur Les Revolotions (Devrimler Üzerine Deneme, 1797) adlı eserini yayınladı. 1800’de tekrar 
Fransa’ya döndü. Hıristiyanlığı öven Génie de CHıristianisme (Hıristiyanlığın Özü, 1802) yazdı. 
Bkz. Büyük Larousse, V, 2332.  
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şılacağı üzere sanki bir papaz derecesinde koyu bir Hıristiyan’dır. Bundan 

dolayı Chateaubriand’ın öz geçmişine başvurmayı gerekli gördük.  

Başvurmakta meğer çok isabet etmişiz. Çünkü adı geçen yazar 1768’de 

doğup 1848’de öldüğünden dolayı hem on sekizinci ve hem de on dokuzun-

cu asırda yaşamış sayılabilir. Ayrıca Fransa’da Kraliyet Hükümeti taraftarı 

ve Cumhuriyetçiler’e düşman olduğundan, dünyanın durumunu değiştir-

meye çalışan inkılapçıların dünyayı düzeltmeye yararları olmadığını, amaç-

larının herkesi kendi baskıları altına almak için ayaklandıklarını ispat eden 

önemli bir eser de yazdığını araştırdık.  

Chateaubriand’ın öz geçmişini incelerken dinî ve siyasî düşüncelerine 

dair bazı eserlerini de gözden geçirmeye mecbur olduk. İmzasız mektup 

sahibinin bize duyurduğu cümleyi de Muhtıra-i Mâverâyı Kabir (Kabir Ötesin-

den Hatıralar) adlı eserinde bulduk. Bu hatıralar yazarın kendi özel yaşayışını 

ve yaşadığı olayları bildirmektedir. Ölümünden sonra yayımlanmasına ka-

rar vermiş ise de ihtiyarlık zamanında güçsüz düştüğünden her ay kendisi-

ne bir miktar para vermek üzere bazı yayınevlerine satmıştır. Ancak Cha-

teaubriand’ın Hıristiyanlığın değerini yüceltmek için kitap yazmasını biz 

gerçekten samimi bir Hıristiyanlık taraftarlığına vermekten ziyade büyük 

inkılabı meydana getirmiş olan Cumhuriyetçiler aleyhinde bir nefreti ortaya 

koyduğuna kanaat getirdik. Gerçi bu nefrette yazarın haklı olduğunu söyle-

yen araştırmacılar vardır. Fakat onlara nefret edeyim diye Hıristiyanlıkta 

olmayan şeyleri de Hıristiyanlık dinine sokarak geleceği keşfetmek için bir 

çeşit peygamberlik davranışında bulunmasını da Chateaubriand’a çok göre-

cek pek çok araştırmacı bulunacağını dikkate alarak adı geçenin söylediği 

sözlerin geçerlilik derecesini ortaya çıkarmak için yine Hıristiyan kitaplarına 

başvurmakla araştırmaya başladık.  

İşte bu araştırmamızın sonucu olarak Hıristiyanlığın Geçmişi, Şimdiki Du-

rumu, Geleceği adını verdiğimiz üçüncü kitap meydana gelmiştir. Diğer ki-

taplarda olduğu gibi bu kitap da Hıristiyanlık aleyhine ortaya koyduğumuz 
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kanıtların hepsi Hıristiyan kitaplarından alınmıştır. Ancak ilahî, ahlakî ve 

siyasî kanunların hepsinin Hıristiyanlıkta bulunduğu iddiasını Chateaubri-

and tamamıyla gereksiz bir şekilde söylediği halde belirtilen kanunlar hak-

kında İslâmiyetin’in hükümlerini göstermekten bir bakıma kendimizi ala-

madık. Bundan dolayı konuların sonlarında onlara dair İslâm’ın yüce hü-

kümlerinden de bir parça söz etmeye mecbur olduk.  

Ahmet Mithat Efendi 
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Chateaubriand’ın geleceğin çözümünü Hıristiyanlıktan ve Hıristiyanlı-

ğın da Katolik mezhebinden başka bir yerde bulamadığı hakkındaki sözleri, 

inkılapçıların ileri sürdükleri bir iddiaya cevap olarak söylenmiş bir söz ol-

ması gerekir. Çünkü Büyük İnkılâp, özellikle Hıristiyanlığın ve onun da Ka-

tolik mezhebinin insanlığın maddî ve manevî ilerlemesine engel olduğu id-

diasıyla meydana gelmiştir. Bunun için nice kanlar pahasına, Fransa’dan 

Katolik mezhebini ve Hıristiyanlığı kaldırmış, kiliseleri yıkmış ve Katolik 

mezhebinin Allah’ına karşılık olarak bir Akıl Tanrısı heykeli dikerek halkı bu 

yeni dine çağırmıştı. İnkılâpçıların Katolik mezhebi aleyhine gösterdikleri bu 

şiddetin milyonlarca kişi tarafından kabul edilmesine sebep de Katolik mez-

hebinin tanıttığı Allah’ın ortaksız, benzersiz âlemlerin rabbi olan Tek Allah’a 

hiç benzemediği gibi bu mezhebin genel ahlakı da çiğnemesidir. Hele dün-

yanın iyiliğine olan bir siyasete tamamen aykırı bulunması iddiasıydı. Şimdi 

Chateaubriand ilahî kanunu, ahlakî ve siyasî kanunu tamamen Hıristiyanlık 

ve onun da Katolik mezhebinde bulup gösterirse kamuoyunu inkılapçılara 

yönelmekten vazgeçireceğini tahmin ederek bu iddiaları ortaya koymuştur.  

Gerçi dünyayı alt üst ederek ne kadar canlara kıymış ve bu arada ne de-

ğerli adamlar da harcanmış olan inkılapçılardan kamuoyunu değiştirmeye 

çalışması, Chateaubriand için sorgulamak şöyle dursun, aksine tam bir tak-



− Ahmet Mithat Efendi − 
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dir ve iyilikle karşılanacak bir gayrettir. Hatta Chateaubriand bu gayretinin 

meyvesini de güzel bir başarıyla toplamıştır. Çünkü bu konuda büyük Na-

polyon’un ölümünden sonra On Sekizinci Lui’nin kral olduğu zaman Bona-

part ve Borbunlar adıyla yayınladığı eserde Büyük Napolyon’u inkılapçıların 

başkanı, dünyayı kalkındıran kişi olarak tanıtmıştır. Böyle yapmakla Hıristi-

yanlıktan da yoksun gösterdiği halde Fransa’da Hıristiyanlığın koruyucusu 

olarak Borbunları gösterdiğinden nice zamanlardan beri düşüncelerinde din 

ve mezhep silinmiş olan sıradan insanlar yine din ve mezhep düşüncesine 

dönerek, krallarına hürmet ve itaat edenler çoğalmıştır. Bu sebepten dolayı 

On Sekizinci Lui demiştir ki: “Chateaubriand’ın kitabı bana bir ordudan 

fazla hizmet etmiştir.”  

İşte böyle bir başarıyla Chateaubriand çok fazla övünmekte haklı olabi-

lir. Fakat bu üç kanunu Hıristiyanlığın Katolik mezhebinde bulacağını, ne 

kadar inkılap olsa da yine Katolikliğin üstün gelmesiyle geleceğin; ancak o 

mezhebe açık bulunacağını düşünmesi, dinî ve felsefi düşünce sahiplerini 

bir tartışma ortamına çekmesi demektir. Bu iddiada Hıristiyanlık temelinin 

çürüklüğü de Chateaubriand’ın iddiasının temellerini çürütecektir. Bundan 

dolayı On Sekizinci Lui’ye zafer kazanırcasına hizmet eden o manevî ordu-

nun, araştırmacıların kalemden süngüleri karşısında daima mağlup olacağı 

çok çabuk gerçekleşir.  

Gelecek denilen şey, İlahî kanunu, ahlak kanununu ve siyasî kanunu 

içinde toplayan şeyde ise; Hıristiyanlıkta ve onun da Katolik mezhebinde bu 

üç kanunun hükümleri ne dereceye kadar bulunduğunu biraz araştıralım: 

 Chateaubriand’ın kendisi diyor ki: “İlahî kanun, üç şahısta ilahî birliğin 

birleşmesi kanunudur. Hem de Fransızca söylenişi, “Unite de Dieu En Troi 

Personnes (Üç şahısta Tanrı birliği)” olduğuna göre ilahî kanunun asıl ilahî 

kanun sayılması “Üç şahıs” şartından ziyade “Tanrının Birliği” şartından 

oluştuğu da cümlenin şeklinden anlaşılıyor. Yani Hıristiyanlık ve “Tanrı’nın 

Birliği ve fakat üç şahısta toplanan Tanrı’nın Birliği” temeli üzerine kurul-



− Müdafaa − 
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duğu için ilahî kanun, Hıristiyanlığın Katolik mezhebinden ibarettir denil-

mek isteniliyor.” 

Asıl ve gerçek maksat Tanrının Birliği olduğuna göre bunun yanı başın-

da bir de Üç Şahıs’ı görmek bu temelin ne kadar çürük olduğunu gösterir. 

Ayrıca biz bu eserde bu konuyu etraflıca ele alacağız. Fakat bu konuya gir-

meden önce şunları da belirtelim, üç kanunun ikincisi olan ahlak kanunu, 

yalnız şefkat ve sadaka kanunlarından ibaret olması da önceki kadar çürük-

tür. Aksine çok da tehlikeli bir şeydir. Böyle iken Chateaubriand’ın Hıristi-

yanlıkta bu kanunun da varlığıyla övünmesi gerçekten hayret edilecek şey-

dir. Hele özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ile Hıristiyanlık arasında ilişki özel-

likle kötü bir şekilde mevcut iken bu siyasî kanunu da Hıristiyanlıktan ve 

onun da Katolik mezhebinden ibaret göstermesi yine Chateaubriand’dan 

başka hiçbir yazarın cesaret edemeyeceği bir meseledir.  

Şimdi biz bu eserde şu üç kanunun Hıristiyanlıkta bulunduğu veyahut 

bu kanunların Hıristiyanlıktan ibaret olduğu konusunu birer bağımsız bö-

lüm olarak açıklayıp sorgulayacağız.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− BİRİNCİ BÖLÜM − 

İLAHÎ KANUN VE HIRİSTİYANLIK 



 
 
 

~ 15 ~ 

 

 

 

 

 

1. TESLİS (ÜÇLEME) 

Aynı medeniyet içinde yaşayan farklı düşüncedeki insanların düşünce 

farklılıklarını aynı noktada birleştirmek, dinden başka hiçbir şeyin işi değil-

dir. Bunun için de dinin Tanrının Birliği esası üzerine kurulmuş olması ge-

rekeceğini inkâr edecek hiçbir akıllı yoktur. Çünkü eski dinlerde olduğu gibi 

birden çok ilah olursa insanlar farklı ilahlara sığınmak suretiyle daha ilahlık 

temel noktasında bile istenilen birlik elde edilmez. İlahların birbirine galip 

veya mağlup olmaları bunlarda ilahlık özelliğini yok edeceği dikkate alına-

cak konulardan değil midir? Bir ilah, kendisi başka bir tanrının mağlubu ve 

mahkûmu olursa kendisine bağlı olacak insanın fikrinde onun ne gücü ne 

büyüklüğü kalır? Böyle mahkûm ve mağlup olan ilahları, insanlar beğen-

meyerek en güçlü ve hepsine galip gelen ve emir veren en büyük ilahı tercih 

ede ede diğer tanrılar, tamamen emir vermekten düşerek herkes en büyük 

tanrıya bağlılıkta toplanır. Bundan dolayı Tekliği kabul etme konusu kendi 

kendine ortaya çıkar. İşte bu kadar bir düşünme, Tanrı’nın Tekliği Kanu-

nu’nun insan topluluğu için temel kanun olmasından başka tabii olduğunu 

da ispat eder. Çünkü insanların En Büyük Tanrı’yı seçmesiyle başkalarına 

önem vermemeleri insanın doğasında olan üstünlüğe tapmaları gereğinden-

dir. Bunun kadar tabii hiçbir şey olamaz. Öyle ise Chateaubriand insanlar 

için ilahî temel kanun olması konusunda yalnız ve gelişi güzel Tanrı’nın 

Birliğini tercih etmeyip de Üç Şahıs meselesini niçin o Teklik meselesine ek-

lemiştir? 



− Ahmet Mithat Efendi − 
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Çünkü gerçek durum araştırılacak olursa Hıristiyanlıkta Allah’ın Tekli-

ği’nin zerresi bile kalmamıştır da onun için! Yani Hıristiyanlık ve özellikle 

Katolik kilisesi, kendisini göz göre göre düşürmüş olduğu şirk çukurundan 

kurtarmaya çalışacağına, çabaladıkça daha derine batmıştır. Neticede üçü 

bir ve biri üç şeklinde göstermek gibi bir çabayı imanın temeli kabul etmiş-

tir. Chateaubriand sadece Tanrının Birliği diyecek olsa Hıristiyan sayılmaya-

cağı ve bunun gibi sadece Tanrının üçlüğü diyecek olsa yine Hıristiyanlıktan 

çıkmış olacağı için belirtilen dinin temellerinde olan acayipliği buraya da 

koymaya mecbur olur. İşte bu mecburiyetle “Üç Şahıs’ta birleşen Tanrının 

Birliği ” demiştir.  

Hz. İsa, Allah’ın Birliği ilkesiyle gönderilmiş bir peygamber olduğu hal-

de sonradan nasıl olmuş da Hıristiyanlık açık bir şirk şeklini almıştır. Bu 

durum bilinmeyince Chateaubriand’ın Tek’liğin yanına Üç Şahıs’ı da koy-

maya mecbur olduğu gerçekten anlaşılamaz. Gerçi Savunma’mızın birinci 

cildinde bu konuda hayli açıklayıcı bilgi verilmiştir. Bu bilgilerin hepsi yal-

nız tarihi bilgilerden ibarettir. Hâlbuki bu meselede Hıristiyan kelamcıların 

karşılaştırmaları ve yorumlarını görmek gerekir. Öyle olmasa asla Savun-

ma’mızın bu üçüncü cildine hiç ihtiyaç kalmazdı.  

Allah’ın Tekliği’ni üç unsura ayırmak için Hıristiyan’ı mecbur eden şey 

Hz. İsa’nın Hz. Meryem’e yerleştirilmiş bir “Kelime” ve “Ruhullah” olması 

meselesi olmuştur. İşte Kelime ve Ruh denmesinin ne olduğunu anlayama-

yan Latin ve Yunan papazları buna sanki Hz. İsa’nın içine Cenabıhakk’ın 

girmiş olması anlamını vermişlerdir. Buna kilise deyiminde “Enkarnasyon 

(Hulûl)” derler.  

Yüce Yaratıcı’nın kendi yarattığının içine girmesi meselesi akla hayale 

sığmaz. Bunun için hemen bu hayalde bulunanları alaya almaya ve ayıpla-

maya acele etmemelidir. Çünkü alaya almaktan eğlenceden başka bir şey 

çıkmaz. Eğlence ise insanın anlayışını artırmaz aksine ciddiyetine engel ola-

cağı için bir dereceye kadar zararlıdır bile. Onların niçin bu hayale kapıldık-

larını gerçek bir şekilde araştırmalıdır.  
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Hıristiyanlara Cenabıhakk’ın İsa’ya girmesini hayal ettiren yani hulûl fi-

kirlerine ortam hazırlayan şey Hz. İsa’nın babasız doğmuş olduğu gibi bir 

de insan evladını günahlardan temizlemek için kendi varlığını feda etmekle 

görevlendirilmiş bulunması meselesi olmuştur. Gerçi şimdiye kadar pek çok 

esprili kimseler: “Hz. İsa Allah ise kullarının kurtuluşu için kendisini kurban 

etmeye nasıl mecburiyet duymuş?” diye alaya almaya acele etmiş ise de bir 

meselenin aslını, kökünü araştırmaksızın ortaya atılan esprilerin de tadı 

çıkmayacağı bellidir.  

İnsanların hangi günahından dolayı Hz. İsa’nın kendini feda etmeye 

mecbur olduğu Hıristiyan kelam kitaplarında araştırılınca, derhal Hz. 

Âdem’in hatası (zellesi)2 meselesi ortaya çıkar. Âdem’in hatası Cenabıhakk’a 

isyan derecesinde büyük bir günah sayılmış. Hz. Âdem’den Hz. İsa’ya ge-

linceye kadar bu hata babadan çocuklara intikal ederek Hz. İsa’nın, işte in-

sanları bu hatadan kurtarmak için geldiğini ve hem de kendisi Allah olduğu 

halde gelip canını feda ettiğini imanın temeli olarak inanırlar.  

Meseleyi Hıristiyanlık açısından şu şekilde kısaca açıklayalım: “Cenabı-

hak Hz. Âdem’i yarattığı zaman, insanın doğası şimdiki şeklinden daha 

mükemmel imiş. Sanki şimdiki insanlığın üstünde ve ilahlık derecesinin 

biraz aşağı tarafında bulunuyormuş. Ölümden, hastalıktan uzak olduğu gibi 

geçinmek için çalışmaktan da kurtulmuş imiş. Sonra yasak meyveden ye-

mekle Hazreti Hakk’a karşı gelmiş. Mükemmel doğasından mahrum edile-

rek yeryüzüne şaşkın, başı dönmüş, perişan, miskin ve ölümlü olmak için 

cennetten kovulmuş. Hatta Yüce Allah bu hatadan dolayı Hz. Âdem’e da-

rılmış bile. Âdem’in bu hatasından dolayı çocuk ve torunlarını da sorumlu 

tutmuş. Bunları ilahî bereketinden yoksun saymış. İnsan evladı için bir daha 

Rabb’ın mükemmel güzelliği ile şereflenememesi gerçekleşmiş. Nihayet Hz. 

                                                      
2  Zelle, mükellefin bir kastı olmadan yaptığı yanlış veya işlediği günah anlamında bir terimdir. 

Zel/zülül kavramının Kur’ân’da yer aldığı dört ayetin üçünde kuldan sadır olan zellenin 
şeytanın tahrikiyle gerçekleştiği belirtilmekte (el-Bakara 2/236, 239 Âl-i İmran 3/155), birinde 
ise samimiyetten uzak yeminin kişiyi hak yoldan saptırdığı ifade edilmektedir. Bkz. Mustafa 
Akçay “Zelle” DİA, İstanbul 2013, XLIV, 223. 



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 18 ~ 

İsa dünyaya gelmiş ve Hıristiyanlara göre Allah Hz. İsa’nın şekline girerek 

dünyaya gelmiş. Kendisini feda ederek insanları Âdem’in hatasının sorum-

luluğundan kurtarmış. Bu kurtuluş için Âdem’in hatasının sorumluluğuna 

ortak olmayan bir kişi gerekmiş ki o kişi de hakkıyla Mesih olabilirmiş. 

Çünkü bütün insanlar mademki Hz. Âdem’in çocukları ve torunlarındandır 

mutlaka onun bıraktığı sorumluluktan pay sahibi olurmuş. Hz. İsa babasız 

doğduğu için bu sorumluluğun geçiş zinciri onda kesilmiş. Şimdi Hz. Âdem 

hata yapmasaymış Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu halde dünyayı şereflen-

dirmesine gerek kalmazmış. Allah’ın oğlu ve Allah’ın zatı olmasaymış üç-

lemeye de gerek kalmazmış. Fakat mademki Âdem hata yapmış ve madem-

ki bu hatadan insanoğlunu kurtarmak için Allah’ın oğlunun dünyaya gel-

mesine gerek görülmüş, o halde üçleme de zorunlu olmuştur. Eğer üçleme 

olmazsa Allah’ın birliği bile gerçekleşemezmiş.”  

Chateaubriand’a “Üç şahıs üzerinde vahdaniyetin (Allah’ın Tekliğinin) 

birleşmesi” sözünü söyleten sebeplerin özetini gördünüz mü? Gördünüz 

fakat bundan hiçbir şey anlamadınız değil mi? Zaten hiçbir şey anlaşılma-

ması Hıristiyanlıkta kesin olarak istenir. Evet, bu sözü abartı saymayız. Bu 

meselede akıl sahiplerinin hiçbir şey anlamaması Hıristiyanlığın en büyük 

hikmetidir. Hıristiyanlık bunu bir sır sayarak, o sırra akılların ermemesini de 

dinin büyüklüğüne işaret sayar. Papazlar, halkın bu konuda düşünmesini 

yasaklarlar. Yalnız halkı değil kabul etmiş olanları bile engellemek isterler. 

İşte örnek olarak bakınız Arno3 ne diyor: “Bazı kimseler dinî sırlara dair olan 

konularla, akılla kavranan konuların ortak noktasını bulmak için Üçleme 

meselesini akılla tartışarak açıklamak ve bildirmek istediler. İnsanın Rahman 

özelliğinde yaratılmış olmasından dolayı insanda etkinlik, kavrayış ve duy-

gu sahibi olma özelliklerinden ibaret olan üç özellikten ilahlıktaki üç özelliği 

yani kudret, kavrayış ve sevgiyi anlayarak gerçeği bulma ve anlamaya çalış-

                                                      
3 Arnobius eski, Afrikalı Latin yazar (M.S. III. yy. ). Numidia'nın Sicca Veneria şehrinde retorik 

öğretmenidir. Katolikliği kabul etti. 300 yılına doğru, Hıristiyanlıktan başka dinleri benimse-
miş olanlara karşı Disputationes Adversus Nationes adlı bir eser yazdı. Bkz. www. Eğitimmeka-
ni.com.  
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tılar. Bazıları da Üçlemenin üç şahsını şu şekilde çözmek istediler de dediler 

ki: “Bunlar ebedî olan ve fâni olan ile birde ebedî olanın fâni olanla karşılaş-

tırılmasından ibarettir. ” Bu çeşit çeşit cüretlere karşı bizim bir sözden başka 

söyleyecek sözümüz yoktur. Deriz ki: Üçleme ilmi ile felsefenin arasında 

hiçbir alaka yoktur. Bu ikisi arasında düşünülen ilgi ne olursa olsun hayal-

den ibarettir. Hıristiyanlığın sırlarına yaklaşmak ve onlarla buluştuğunuz 

zaman körü körüne bir iman ile iman ederek aklınızı kullanmaktan uzak 

durmalısınız. İnanacağınız şeyin ne olduğunu kendinize anlatmaya lüzum 

ve mecburiyet görmeksizin hemen inanmalısınız ve iman etmelisiniz. Eğer 

aksine, aklınıza başvuracak olursanız felsefe alanına girmiş olacağınızdan 

düşündüklerinizin, anladıklarınızın şiddetli olarak araştırma, sorgulama ve 

akıl terazisine çekilmesi gerekir. Eğer Üçlemenin üç şahsı dediğiniz şey Ce-

nabıhakk’ın asıl özelliklerinden başka bir şey değil ise Üçleme gayet sade ve 

anlaşılması kolay bir şey olur. O takdirde Hıristiyanlıkta asla sırlar kalmaz. 

Fakat bu özelliklerin her birini bir gerçek şahıs yapmak isterseniz o zaman 

akla sığmaz olan Hıristiyanlığın sırlarına girmiş olursunuz. O sahada artık 

aklın kullanılması gerekmez; belki körü körüne inanıp iman etmek gerekir.”  

Gördünüz mü Hıristiyanlığın sırlarını düşünmekten ne kadar kaçınılı-

yor? Bunun sebep ve hikmeti ise gerçekten Üçleme meselesini akılla çözme-

ye çalışanların boşuna çalışmış olacakları ve hatta nakle (dini metinlere) uy-

gulayanların bile işin içinden çıkamayacakları konudur. Bununla beraber 

Arno’nun istedikleri körü körüne imanı hiçbir kimsede bulmak mümkün 

olamayacağından meseleyi akla da nakle de uygulamaya çalışanlar pek çok 

olmuştur. Onların bu çalışmalarından nasıl bir sonuç elde ettiklerini göster-

mek de bizim bu kitapta görevlerimiz arasındadır.  

İlk önce Teslis hakkında bazı açıklamaları sunalım: 

Hıristiyanların “Üç Kutsal Unsur” dedikleri şey Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh diye üç kişiden ibarettir. Bunların üçü de Allah, özellikle yalnız bir ilah-

tır. Hatta besmeleleri: “Bismil eb vel ibin ve rûhulkudüs ilahi vahit” dir. An-
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lamı: “Tek ilah olan Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh adlarıyla başlarım.” deme-

mektir.  

Tek İlah’a Baba, Oğul ve Kutsal Ruh denilir diye bunların üçünü de yü-

celik sahibi olan Tek İlah’ın üç ismi olarak anlamaya imkân yoktur. Bu üç 

anlamsız kelimeyi bizim Cenabıhakk’a verdiğimiz binlerce güzel isimlere 

kıyaslayamazlar. Şahsı Bir, ismi Üç değildir. Belki Hıristiyanların iman esas-

larından olduğuna göre bu üç isim gerçekte birbirinden ayrı ve farklı üç za-

tın isimleri imiş.  

Öyle ise Hıristiyanlar Tekliği kesin olarak kabul etmeyip ilahların çok-

luğunu kabul ediyor mu diyeceksiniz? Böyle olsaydı aklın kabul etmeyeceği 

hiçbir şey olamazdı. Bazı kimseler bir Allah’ı kabul ederek bazıları da yüz-

lerce Allah tanımak derecesinde çokluğa inandıkları gibi Hıristiyanlar da 

yalnız Üç Allah kabul etmişler denilir, mesele de kısa kesilmiş olurdu. Hâl-

buki Hıristiyanlar Üç Unsur’un üçünün de birbirinden ayrı ve farklı şeyler 

olduğuna inanmakla beraber bu üç şahsın üçünün de şahsiyette birbirinin 

aynı olduklarına inanırlar. Mesela karşınızda Ahmet dediğiniz bir kişi var. 

Düşününüz ki o Ahmet’in özelliği her neden ibaret ise aynı özellikte diğer 

iki kişi daha var. Onların isimleri Ahmet olmadığı gibi vücutları da Ah-

met’ten başka ve ayrı oldukları halde yalnız Ahmet’in aynı özelliğini taşıdık-

larından her biri yine Ahmet demektir ve Ahmet’in de kendisi demektir.  

Eğer görünüşte üç Ahmet bulunduğuna ve üçü de aynı özelliği taşıdığı-

na göre bu üçe “Bir”dir diyecek olsak, Ahmetleri birleştirmiş oluruz. Fakat 

Hıristiyanlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un üçüne “Bir”dir demedikleri için 

Muvahhit (Tektanrıcı) olamıyorlar. Bunların üçü de birbirinden başkadır 

diyecek olsak, Çoktanrıcı olmamız gerekir. Hıristiyanlar öyle de demedikleri 

için Bir’den çok tanrıya inanan da olamıyorlar. Çoklukta birlik ve teklikte 

çokluk aramak gibi bir saçmalıkta bulunurlar ki işte akıllar buna ermez.  

Bir zaman matematikçilerden birisi Hıristiyanlığın bu acayipliğini ya 

çözmek veya reddetmek için şöyle 1+1+1= ?  bir eşitlik yapıp papaza sor-
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muş: “Eşitlik işaretinden sonra ne koymalı?” Papaz cevap olarak demiş: 

“Yine bir koymalı.” Hâlbuki: “Bir, artı bir, artı birin eşittir üç” olması gere-

keceği papaza bildirildiğinde: “Eğer birlerin her biri birer başka bir olsa öyle 

olması gerekir. Buradaki birler ise birbirinin aynı özelliğinde olan birlerdir.” 

cevabı alınmış. Bunun üzerine: “Birler birbirinin aynı iseler üç tane birin, 

bire eşit olduğunu iddiaya ne gerek. 1=1 (bir eşittir bir) demeli!” denildiğin-

de papazdan: “O birlerin her biri diğerinden başka ve bağımsız birlerdir. 

Yalnız özellikleri birbirinin aynıdır.” cevabını alınca Matematikçi: “Böyle şey 

ilme sığmaz ilme sığmayan akla sığmaz.” diye eşitliği silivermiş.  

 Silivermiş de papaz kendisini mağlup mu görmüş? Ne yazık! Papazın 

isteği zaten meselenin ilme ve dolayısıyla akla sığmaması meselesidir. Akla 

sığacak olsa diğer bunca acayip ve garip inançları kime yutturmak imkânı 

kalır? Mesele kimsenin aklına sığmamalı, bir büyük sır şeklinde kalmalı ki 

istenilen şekilde yorumlarla herkesi inandırmak mümkün olabilsin.  

Fakat Üçleme hakkındaki iman yalnız bu şekilden de ibaret değildir. Üç 

şeyin üçü de birbirinden farklı ve ayrı oldukları halde yine tek şey olarak 

inanılacağı gibi İlahî özellik, doğuruculuk özelliğini de taşıdığından ilahlık 

da babadan oğula ve baba ve oğulun her ikisinden Kutsal Ruh’a geçmiş; 

fakat bundan üç ilahın sıralanması şeklinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük 

gibi derecelendirme de istenmemiştir. Birinci ise, üçü de birinci ve ikinci ise, 

üçü de ikinci ve üçüncü ise, üçü de üçüncü sayılırmış. Yani ilahlık Babadan 

Oğula ve bu ikisinden Kutsal Ruh’a geçmesi babayı oğuldan, oğulu Ruh’tan 

daha büyük bir Allah olarak düşündüremeyip belki üçünü de aynı durum 

ve derecede Allah olarak kabul etmek gerekirmiş.  

Saçmalık gittikçe artıyor ya! Fakat Hıristiyan inancını tamamlamak için 

şu da gerekir ki ilahlık özelliğinde her ne kadar doğurma özelliği varsa da 

bu doğurma meselesi en büyük zatın tekliğini yok edemezmiş. Bu doğurma 

meselesi şahısları çoğalttığı halde ilahlık özelliğini çoğaltmaz ve dolayısıyla 

Tanrı’nın birliğini değiştirmiş olamazmış.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 22 ~ 

Eğer bir Hıristiyan ilahlığa ve Üç Unsur’a böyle inanmazsa ya bir Tek 

Tanrı’ya inanması veyahut Üçlü Tanrı’ya inanması gerekir. Değilse hiçbir 

zaman Hıristiyan sayılamaz. Fakat bu akıllara sığmayan şekilleri hiç dü-

şünmeden kabul eder ve öylece iman ederse en saf Hıristiyan sayılır ve 

Rahman’ın bereketi onun için yaratılmış olur.  

Bu saçmalıklar Üç Unsur’a ilahlık verildiği için ortaya çıkmış olacağına 

şüphe yoktur. Çünkü böyle Üçü Bir ve Bir’i Üç kabul etmeseler ve birincilik, 

ikincilik, üçüncülük farklarını kaldırıp da Baba olan Allah’ın, Oğul ve Kutsal 

Ruh olan Allah’tan doğal olarak daha büyük olmasını düşünseler; insan do-

ğası daima en büyüğü, en yüceyi tercih edeceğinden herkes Yüce Baba’ya 

iman ederdi. Bu durumda Oğul ise ilahlık derecesinde değil nerdeyse pey-

gamberlik makamında bile kalamazdı.  

Hz. İsa’nın peygamberliğine iman edip de ilahlık meselesini reddedecek 

olurlarsa Hıristiyanların bu “Teklik içindeki Üçleme ve Üçleme içindeki Tek-

lik” saçmalığından kurtulacakları apaçıktır. Zaten Hıristiyanlığın aslı ve esa-

sı da Tek İlah’a inanma olduğundan doğru ve gerçek olan ilk kaynağına 

dönmüş olurlar. Ancak Hz. İsa’yı bir kere gerçek peygamberliğinden ayıra-

rak insanlık derecesinin üstüne çıkardıkları anda Hıristiyanlar için Hz. 

İsa’ya tam ilahlık vermek ve Üçü Bir ve Bir’i Üç yapmak gibi saçmalığı kabul 

etmek zorunlu duruma gelir. Çünkü belirtilen dinde de asıl olan Tek İlah’a 

inanmak olduğu Hıristiyanlar için inkâr edilmesi mümkün değildir. Hz. 

İsa’ya ilahlık verildiği halde parçalanması, Tekliğin bozulmasına sebep ola-

cağından İsa’nın ilahlığını düşünmek gibi bir imkânsızlığa göre Üçleme ya-

pıldığında Tekliğe zarar gelmeyeceği gibi aynı zamanda bir saçmalığı kabul 

etmek ortadan kalkar.  

Biz burada Mesih’in ilahlığını reddederek bu Üçleme’nin binasını teme-

linden yıkmaya girişmeden önce tanrılığın İsa’ya girmesini (hulûlünü) ge-

rektirmiş diye kuruntu edilen hata meselesinde de Hıristiyanların düşünce-

lerini ortaya koymalıyız. Eğer hata olmasa bu insan evladı o sorumluluğu 

üzerinden atmak için semavi bir kurbana ihtiyaç olmasaydı İsa’da kurban 
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edilmeseydi tanrılığın İsa’ya geçmesine ve dolayısıyla İsa’nın ilahlığına ve 

bundan kaynaklanan Tekliğin Üçlemeye dönüşmesine hiç gerek kalmazdı. 

Bu beklenti Hıristiyanlar tarafından da bildirilmektedir. Bunun için Mesih’in 

ilahlığı ve tanrılığın üçlüğü gibi saçma şeylere mecbur eden bu hata mesele-

sini de görmeliyiz ki Hıristiyanların bu konuda ne dereceye kadar mazur 

olduklarını anlayarak sorgulama yapmalıyız.  

 

2. HZ. ÂDEM’İN HATASI  

Yasak meyveyi yemekten ibaret olan Âdem’in hatasına Hıristiyanların 

ne kadar önem verdiklerini ve Hz. İsa’nın insanları bu hatadan kurtarmak 

için canını feda etmeye mecbur olduğu inancında bulunduklarını daha önce 

de hatırlatmıştık. Yine de insanların bu hata derdinden kurtulmaya ve Hz. 

İsa’nın canını feda etme mecburiyetini hakkıyla değerlendirmeye yardımcı 

olması için şunu bildirelim: Hıristiyanların doğru inancına göre Hıristiyanlı-

ğı kabul etmeyenlere yalnız Âdem’in hatasından İsa’nın kanıyla temizlen-

memiş olduğu için asla ve kesinlikle uhrevî kurtuluş yoktur. Hz. Âdem’in 

hatası dolayısıyla bütün insanlar kurtuluş nasibinden kesin olarak yoksun 

kalmışlar. Bir insan ne kadar erdemli ve olgun olursa olsun, semavî olan ve 

olmayan hangi şeriata bağlı bulunursa bulunsun, isterse ömründe hiçbir 

kimseyi incitmemiş ve bütün ömrünü iyiliklere harcayacak şekilde hareket 

etmiş olsun; Hıristiyan olmazsa bu durumunun hiç birisi ahlakî özellik sayı-

lamazmış. Hatta Hz. Âdem’den Hz. İsa’ya kadar gelmiş geçmiş insanların 

hepsi perişan ve zararda iken; yalnız Mesih onlar için de Cenabıhakk’a şe-

faat etmiş ve cehenneme indiği zaman canlarını kurtarmış olduğundan işte 

onlar bile yine Hıristiyanlığın yardımıyla bu ebedî zarardan kurtulmuşlar-

mış.  

İşte bu inanç üzerine Hz. İsa hakkında imanı, İznik Konsili harf harf be-

lirleyerek demiş ki: “İsa Allah’ın biricik oğludur. Bütün asırlardan önce 

doğmuş ve babasının tabiatı ile donanmış ve onun gibi gerçekten Allah ola-
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rak göklerden inmiş ve Kutsal Ruh’un özel operasyonuyla bakire Meryem’in 

karnına girmiş. O’ndan insan olarak doğmuş, dünyada acılar zorluklar çek-

miş, çarmıha gerilmiş ve vefat etmiş. Cehennemlere inmiş, ölülerden ayrıl-

mış. Göklere çıkmış, göklerden yine gelecek, ölüler üzerinde hükmünü icra 

edecek.”  

Hz. İsa’ya bu cümlelerde belirtildiği şekilde inanmayanlar İznik Konsi-

li’ne yani Hıristiyan halkına karşı gelmiş olur. Bu kelimelerin yalnız bir ta-

nesine inanmayıp da başka bir fikirde bulunanlar dinden çıkmış ve dinsiz-

likle mahkûm olurlar. Fakat yine Hz. İsa hakkında imanın bu şekli pek güç-

lükle kabul olunup genelleşmiştir. Bu güçlükleri ve karşı çıkanların nasıl 

itiraz ettiklerini Savunma’nın birinci ve ikinci bölümlerinde anlattığımız gibi 

bundan sonra da yeri geldikçe açıklayacağız.  

Burada yalnız belirtilen inancı bir kat daha güçlendirmek için yine müç-

tehit Arno’nun şu sözünü de yazalım. Demiş ki: “Saygı gösterilim o insanın 

işlerinin yüce sadeliğine ki bize Allah’ın tarihini aktarıp ulaştırmıştır. O Al-

lah ki yoksulluk ve fakirlik içinde yaşayarak insanlara en temiz ahlak dersi 

vermek ve en kahramanca erdemlilik örnekleri gösterip sonunda işkenceler 

içerisinde ölmek için insan olup aramıza gelmiştir.” 

 Chateaubriand gibi bir adama da “Üç şahısta Tekliğin birleşmesi” sö-

zünü kabul ettirerek hatta bundan ibaret bulunan bir ilahî kanun ile gelece-

ğin çözümünü bile Hıristiyanlıkta bulduran inançları gerektiği kadar açıkla-

yalım: 

Hz. Âdem’in hatası, Hıristiyanlar tarafından Kur’ân’ın Tevrat’tan doğru 

olarak aktardığı şekilde rivayet edilmez ve inanılmaz. Onların rivayet ve 

inançlarına göre; Hz. Âdem eşsiz yaratıcının elinden çıktığı zaman şimdiki 

doğası gibi yaratılmamış. Şimdiki insanın doğasından yüksek bir yaratılışta 

olup Cenabıhak ile doğrudan doğruya münasebetteymiş. Allah’ın güzelliği 

daima karşısında bulunarak cehaletten de uzakmış. O zaman insan, görünen 

ve görünmeyen duygularına sahip, arzu ve isteklerini durdurur veyahut 



− Müdafaa − 

 
 

~ 25 ~ 

dengeleştirirmiş. Sonra Cenabıhakk’ın yasakladığı bir meyveden-

Hıristiyanların pek nazik bir dille tarif ettiklerine göre lezzetli meyve eşlerin 

birleşmesi ve birbirlerine kavuşması- yemeleri için şeytan bunları kandır-

maya başlamış. Şeytan, gerçek Yaratıcının kendisi olduğundan söz ederek 

inandırmaya çalışmış, Hz. Âdem ve Havva da o meyveden yiyince önceki 

duruluk, saflık derhal gitmiş. O zaman Âdem ve Havva bazı organlarının 

belirip görünmesi edebe aykırı olduğunu fark ederek örtmeye lüzum gör-

müşler ve cinsellikten utanmayı anlamışlar. Yüce Allah ise Âdem ve Hav-

va’nın kendi emrine olan bu isyanlarından son derece gücenmiş. Onlardan 

İnsanüstü özelliği alıp kendilerini şu dünya yüzünde görülen yoksulluğa 

indirmiş. Ölüm ve dünya zorlukları hep ondan sonra insana yüklenmiş.  

Âdem’in hatası meselesini Hıristiyanların bu şekilde anlatmaları Tevrat’a 

ve Kur’ân’ın verdiği bilgilere ne kadar uygun veyahut ne kadar aykırı oldu-

ğu okullarda peygamberler tarihi okuyan öğrenciler tarafından da bilinir. 

Hâlbuki papazların, işi bu şekilde değiştirmelerinin sebepleri de bizce bilin-

diğinden bu değiştirmelere karşı yalnız safça bir şaşkınlıkla yetinmeye mec-

bur değiliz.  

İşte hata konusunu böyle Hz. Âdem’in affı mümkün olmayan bir isyanı 

haline koymuşlardır. Hıristiyanların inancına göre Âdem’in bu isyanından 

dolayı Âdem’in çocukları ve torunları bir daha Allah’ın ebedî yardımından 

yoksun kalmaya mahkûm olmuştur. Sonra insanları yine önceki suçsuz du-

rumuna döndürmek için Hıristiyanlık Allah tarafından gönderilmiş ve bu 

büyük günahın kefareti4 olarak Hz. İsa hem de peygamberlik ve ilahlık arılı-

ğı ile kendini kurban ederek onun yüzü suyu hürmetine de insanlara mah-

rum oldukları ebedî yardımı tekrar bağışlamış imiş. Bir adam Hıristiyan 

olarak vefat ederse onun ruhu semaya yükselerek ebedi olarak Allah’ın ce-

                                                      
4 Kefaret, dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî 

ibadettir. Hıristiyanlık, kefareti, sadece fert veya toplumun işlediği günahları affettirmeye 
yönelik bir davranış olarak değil aynı zamanda Hz. Âdem’den gelen Aslî Günah’n Hz. İsa 
tarafından ortadan kaldırılması olarak görmektedir. (Bkz. H. Mehmet Katar, “Kefaret”, DİA, 
Ankara 2002, XXV, 177.  
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maline kavuşma nimetine ulaşacakmış. Bu kavuşma ise ancak Hıristiyanlık-

ta mevcuttur. Hatta bir insan kanlı katil, hırsız, melun bile olsa Kutsal 

Ruh’un mirasçısı olan papaz onu günahlarından temizleyip de yeni günah 

işlemeden vefat ederse ebedî yardıma yine kavuşabilecekmiş.  

Hıristiyanlığın aslının Yahudilik olduğuna ve Allah’ın Tekliği, Âdem’in 

yaratılışı ve Âdem’in Hatası meseleleri Yahudilikte tamamıyla başka türlü 

bulunduğuna göre acaba iki din arasında bu farklılık neden meydana gel-

miştir? Neden Hıristiyanlar bunca hatalara düşmüştür? Hıristiyanlığın hata-

larını karşılaştırma ve sorgulamaya başlamadan önce bu hataların sebepleri-

ni de ortaya koymak gerekir.  

 

3. HIRİSTİYANLARIN HATAYA DÜŞMELERİNİN SEBEPLERİ  

Yaratılış ve Âdem’in hatasından söz ederek Mesih’in kendisini feda et-

mesindeki amaca ve Mesih’in ilahlığına ve Üçlemeye varıncaya kadar bunca 

hatalara sebep eğer İnciller olsaydı “O adamların kitapları bu hatalara sebep 

olmuş” diye bu olayın sorumluluğunu yalnız İncillere yükleyerek Hıristi-

yanları hoş görebilirdik. Fakat ne çare ki bu hataları özellikle İncillere yük-

lemeye insaf izin vermez. Bununla beraber İncillerin hatadan uzak oldukla-

rını kabul ettiğimiz zan edilmesin. İncillerin bozulduğunu reddetmeye Hı-

ristiyanların da gücü yetmez. Semavî kitap olarak Hz. İsa’ya (a. s.) indirildi-

ğine inandığımız İncil şimdi ellerde bulunan İnciller değildir. Gerçek İn-

cil’den pek az ayetlerin İncil yazanlar tarafından ve İsa dilinden bu kitaplara 

yazılmış ve karıştırılmış oldukları muhakkaktır. İnciller şimdiki hâliyle ka-

bul olundukları halde dahi belirtilen meselelerde görülen aşırı hataların se-

bebi İnciller olmadığını kabul etmeye mecburuz.  

Bu hatalara İncillerin sebep olabilmesi için İncillerin bu konudan söz 

etmiş olmaları gerekir. Hâlbuki Hz. İsa’nın özel tarihi gibi olan İncillerde, bir 

din oluşturulması için gereken hükümler bulunmadığı gibi bu konularla 

ilgili şeyler de yoktur. Yalnız Havari Pavlus’un Galatyalılar ile Romalılara 
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yazdığı mektuplarda Âdem’in hatasına dair bazı işaretler bulunur. Bunlar 

da üstü çok kapalıdır. Onları okuyan kişi belirtilen işaretin neye ait oldukla-

rını önceden bilmiş olmasa hiçbir şey anlayamaz.  

İşte Pavlus’un bu sözlerini İncil’den aynen aktaralım:  

“Ne var ki, Tanrı’nın armağanı Âdem’in suçu gibi değildir. Çünkü bir 

kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrının lütfu ve bir tek adamın, 

yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış birçokları yaranına daha da çoğaldı 

ve Tanrı’nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan 

sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi; oysa birçok suçtan sonra verilen 

armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o 

tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma 

bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik 

sürecekleri çok daha kesindir.  

İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi bir 

doğruluk eylemi bütün insanlara hayat veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir 

adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir 

adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.”5 

İncillerde bu konuların bulunmamasında ve Pavlus’un da bu konuları 

yalnız üstü örtülü bir takım işaretle geçmesindeki sebep de anlaşılacak bir 

şey değildir. Hz. İsa’nın milliyeti Yahudi milliyeti olduğu gibi dini de Yahu-

di dini olduğu ne tarihe göre ne de ilme göre reddi mümkün değildir. İncil-

lerde de denildiği gibi Hz. İsa Yahudi şeriatını yıkmaya gelmemiş belki ta-

mamlamaya gelmiştir. Böyle bir tamamlamaya ise lüzum da vardı. Çünkü 

Tevrat’ın bozulmasıyla ve birçok İsrailoğullarının eklemeleriyle Musevî şe-

riatı da çığırından çıkmıştı. İsrailoğullarını irşat için yeni bir peygambere 

yani Hz. İsa’nın gönderilmesine dinî hikmete göre lüzum görülmüştür.  

                                                      
5 Matta İncili, Pavlus’tan Romalılara Mektup, 5/15–19.  
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İsa’nın gönderilmesindeki amaç Yahudiliğe ait sonradan eklenen hü-

kümler, değiştirmeler ve anlamsız şeylerden asıl Musa şeraitini arındırmak 

olduğuna göre, Hz. İsa’nın artık Âdem’in yaratılışından ve hata meselesin-

den söz etmesi gerekir mi ki etsin? Yalnız arındırma, ayıklama ile uğraşması 

lazım geldiğine göre Hz. İsa da yalnız o yöne görevini yönlendirdiğinden 

İncillerde belirtilen konuların tekrarına gerek de kalmamıştır. Bu konular 

Yahudilerin zaten Tevrat’ta gördükleri konular olduğundan yine belirtilen 

konular Tevrat’a mahsus bırakılmıştır.  

Eğer Hıristiyanların sonradan İncil’i bozmalarıyla Hıristiyanlığın bütün 

insanlığa gelmiş olduğu doğru olsaydı Yunan ve Roma halkı için Tanrı’nın 

Tekliğini ispat edecek ayetler getirilmesi gerekirdi. Dünyanın başlangıç ve 

sonundan, yaratılış ve ölümden de söz edilmesi gerekirdi. Bu münasebetle 

Âdem’in hatası meselesi de konu edilirdi. Nasıl ki yüce Kur’ân’da konu 

edilmiştir.  

Hâlbuki İncil’in bütün insanlığa gönderildiği konusundaki Hıristiyan 

inancı boşunadır. İncil’de bütün dünyaya Allah’ın kelamını yaymaları için 

gerçi bir emir varsa da bu emir dört İncil’in yalnız birisinde vardır. Diğerle-

rinde olmadığı gibi İncillerin genel ifade tarzı bunların yalnız Yahudilere 

seslenip Yunanlılara ve Romalılara hitap edilmediğini ispata yeterlidir. 

Çünkü yine İncillerde açıklandığına göre havarilerden bazılarına Romalılar 

başvurduklarında başvurularını kabul veya ret hususunda kararsız kalmış-

lardır. Hıristiyanlık bütün dünya için genel olsaydı bu kararsızlığa gerek 

kalmazdı. Yine Petrus ve Pavlus gibi en büyük havariler Romalılar ve Yu-

nanlılarla görüştüklerinden ve yasak edilen eti yediklerinden dolayı birbirini 

çok kötü ayıplamışlar ve azarlamışlardır. Bu gün İncil’den sayılan Resullerin 

İşleri’nde bunlar hep açıklanmıştır.  

Hele Matta İncili’nde (10/5, 6) İsa, On ikiler’i şu buyrukla halkın arasına 

gönderdi: “Öteki milletlerin arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğra-

mayın. Bunun yerine, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin.” diye açıklaması 
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İncillerin yalnız İsrailoğullarından eski şeriatı bırakanlara mahsus bir sesle-

niş olduğunu kesin olarak belirlemeye yeterlidir.  

Eğer İncil’deki bu yazılanlarla da yetinilmiyorsa işte İncil’den diğer bir 

cümle daha ortaya koyalım. Matta İncil’i (15/21–24): “İsa oradan ayrılıp Sur ve 

Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip: “Ya Rab, ey Davut 

oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.” diye feryat etti.  

İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.” 

diye reddetmiş. Artık böyle İncillerde açık ifadeler de olursa iddiamız ispat-

lanmış olur.  

Hz. İsa’nın Yunanlılara, Romalılara değil yalnız Yahudilere gönderildi-

ğinden ve Yahudilerin zaten Âdem’in hatası konusunu bildiklerinden tekra-

ra gerek kalmayacaktır. Hıristiyanlığın ilk yayılışı da sadece Yahudilik şek-

linde olduğu için Hz. İsa’ya iman eden ilk topluluk için de bu konulardan 

söz etmeye ihtiyaç olmamıştır. Bu sebeple Pavlus da Galatyalılar ile Romalı-

lara olan mektuplarında belirtilen konuyu üstü örtülü geçmiştir.  

Gerçi Elçilerin Mektupları Romalılara, Korentlilere, Galatyalılara ve di-

ğerlerine yazıldığı bilinmekteyse de Avrupalıların putperest olan halkına 

değil belki Yahudi olan veyahut Avrupalı halde Yahudiliği kabul eden halka 

yazdıkları da açıktır. Eğer Avrupalı putperestlere seslenmiş olsa yani bunları 

batıl dinlerden döndürüp yeni dine sokmak için mektuplar yazılmış bulun-

saydı Yüce Kur’ân’da örneği görüldüğü gibi önce onların yanlış inançları 

reddolunarak ilahlık ve doğru dinin ispatı için söylenmesi gerekirdi. Elçile-

rin Mektupları’nda ise hep Yahudi şeriatını bilenlere hatırlatma ve onları 

aydınlatmak için sözler söylenmiştir.  

Şimdi ne Hz. İsa ne de havariler tarafından günahsızlık ve Âdem’in ya-

ratılışı konusu açıklanmamıştır. Pavlus’un işaretleri de bilinenin tekrarı olan 

şeyler olduğu halde bu önemli meseledeki aşırı hatalardan İncillerin sorum-

lu olmaları gerekir mi? Durum böyle olunca Hıristiyanlığın hatalarını başka 

yerlerde aramak ve bulmak için de epeyce araştırmaya girişmek gerekir.  
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Bu hataları bulmak için evvela düşünmelidir ki Hıristiyanlığın birinci ve 

ikinci asırlarında bu konu asla ortada yoktu. Yalnız bu konular değil, Yahu-

dilikten farklı olduğunu gösteren Hıristiyanlığın hiçbir sözü ortada yoktu. O 

zamanlar Hıristiyanlara Nasaretli veyahut Celilli denilirdi. Bu mezhep Yeni 

Yahudi Mezhebi olarak anlaşılırdı. Miladi altmış senesine kadar Yahudiler de 

İsa’ya inananları kendilerinden sayarlardı. Altmışıncı seneden ilk asrın son-

larına kadar bunları yine Yahudi sayıldılarsa da hatalı zannettikleri Mesih’e 

bağlı bir çeşit batıl mezhep gibi gördüler. Bunları batıl olduklarından dolayı 

Roma yönetimine şikâyet etmekten geri durmadılar. Fakat Romalılar onları 

hep Yahudi saydılar. Hatta başlangıçta Hıristiyanlar aleyhine yapılan zu-

lümlerin putperestler tarafından hak din aleyhine işlenmiş zulümler şeklin-

de gösterilmesi de Hıristiyanlar tarafından Roma aleyhine iftiradır. Aslında 

Yahudiler Nasranîleri türlü türlü siyasi cinayetlerle suçladıkları için bunlar 

Roma yönetimi tarafından şiddet görürlerdi.  

Bu ilk ve ikinci asırda da Âdem ve Havva’nın günahsızlığı gibi konula-

rın ortaya çıkmaması, Hıristiyanlığın Yahudilikten farklı bir şey olmamasın-

dan dolayıdır. Ondan sonra ise Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıranlar ve Hı-

ristiyanlığın aslı Yahudiliktir. İsa bozmaya değil tamamlamaya gelmiş deni-

lirken tamamlama ve bütünleme amacını değiştirme ve bozma amacıyla 

karıştırmışlardır. Neticede Hıristiyanlık Kilisesi’nin Yahudi mabedini teme-

linden yıkmış olmasıyla övünmeye başlayanlar nasıl akıl, sır ermez hatalara 

yol açmışlarsa bu konulardaki hatalar da o yollardan gelip Hıristiyanlığa 

girmiştir. Şöyle ki: 

Kilise Babalarının hemen hiç birisi Yahudi değildir. Hepsi ya Yunan ve-

ya Roman ve daha sonraları Germen ve Fransız olmalarından anlaşılacağı 

üzere bunların hiç birisinin Arap dilini bilmemeleri ve aksine eski Yunan 

felsefesini bilmeleri, Hıristiyanlığın hatalarının asıl sebebi olmuştur. Bu asıl 

sebebin etkisini iyice ispat için hatırlatalım ki: Hz İsa İbranî soyundandır. 
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İbranî diliyle konuşmuştur.6 Orijinal İncilin de bu dil üzere olması gerektiği 

halde İncil’de: “Âlî, Âlî li mâzâ bâkitâni“7 cümlesinden başka Hıristiyanlığın 

kutsal metinlerinde İbranilikten eser kalmamış ve yalnız Yesu ve Mesih gibi 

bir iki isimden başka Hıristiyanlığa ait isimler ve deyimler bile Latin ve Yu-

nan dillerinden alınmıştır. Vaftiz, Enkarnasyon ve Levalasyon gibi sözlerin 

her biri Hıristiyanlığa göre imanın temellerinden sayılan şeylere işaret ettik-

leri halde bunların hiç birisi Hıristiyanlığın asıl dili olan İbraniceye ait değil-

dir. Hatta yeni dinin ismi olan Hıristiyan kelimesi yabancı bir sözden alın-

mıştır.  

Bir dinin müçtehitleri ve onların yapmış oldukları içtihatları o dine ya-

bancı olunca o dine sonradan eklenenlerin kaynağını bulmak da zor olamaz. 

Yani Hıristiyanlığa sonradan sokulan şeylerin Yunan ve Latin hayallerinden 

aynen alındıkları noktasında asla şüphe olunamaz.  

Bu gerçeği tamamıyla ispat için bildirelim ki Eflatun, Zenon, Aristo ve 

Epikür gibi eski Yunan filozofları arasında insanoğlunun ezelî günahsız ola-

rak yaratılarak, sonradan bu günahsızlığı yok ettiği konusunda bizim hata 

konusuna dair bir mesele vardı. Zaten bu mesele bütün eski milletlerde var-

dı. Hz. Âdem bütün insanların babasıdır. O gövdeden beşeriyet ve insanlık 

nasıl ki dünyanın her tarafına yayılmışsa insanlığa ait ilk olay olan hata me-

selesi de böylece yayılmıştır. Eski Hintlilerde, Çinlilerde, Mısırlılarda da az 

çok farklılıklarla bu mesele vardır. Yeni filozoflardan Humbolt tarafından 

yapılan araştırmalarda Amerika’da ilkel milletlerden olan Meksikalılarda da 

bu inancın olduğu bildirilmiştir.  

Şimdi kendileri Yahudi olmadıkları gibi Yahudilikten daima uzaklaş-

mayı gerekli gören Kilise Babaları İncillerde bu konuda açıklık bulamadıkla-

                                                      
6 Hz. İsa da Yahudi olması itibariyle İbranice bilirdi ama onun zamanında Filistin'de Aramice 

egemen olduğu için Aramice konuşurdu. Fakat Hıristiyan inancına göre (bence doğru olan da 
budur), Hz. İsa yazılı bir kitap bırakmamıştır. Bkz. Süleyman Ateş, Vatan Gazetesi 03 Tem-
muz 2005. Hz. İsa’nın dili ve İncil’in dili hakkında bkz. Ömer Faruk Harman, “İncil”, DİA, 
XXII, 270.  

7 “Tanrım, Tanrım niçin beni terk ettin.”  
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rından bu mesele üzerine eski Yunan felsefesinden istedikleri gibi aktarma-

ya girişmişler. Her biri akıllarına gelen şeyleri gerçekmiş gibi inananlarına 

kabul ettirmeye kalkışmışlardır. Böyle akıl dışı şeyleri kabul etmek isteme-

yenleri de derhal dinden çıkmakla suçlayarak zavallıları çeşit çeşit belalara 

uğratmışlardır.  

Gerçek İsevî dininin asıl dili İbranice iken sonra Latince ve Yunancanın 

bu dinin resmi dili olarak kabul edilmesi gerçek Hıristiyan dinini değiştirme 

(bozma) konusunda ne kadar çok etkili olduğu önemle üzerinde durulacak 

bir konudur. Gerçek İncillerde “Göklerdeki Babam” veyahut “Ben Babamın 

Oğluyum” ve “Ben günahlara şefaat etmeye yetkiliyim” biçiminde olan de-

yimleri, Yunanca ve Latince konuşanlar ve o zamana kadar hiçbir semavî 

din bilmeyenler görünce, asıl manalarını anlayamadılar. Özellikle aslında 

insan iken, vahyin yardımıyla insanüstü duruma sokulan, peygamberler 

denilen kişiler bulunduğunu hiç zihinlerine sığdıramadılar. Bundan dolayı 

evvelce İskender gibi fevkalade kahramanlık gösterenleri hemen Allah kabul 

etmek şeklinde eğitilmiş olan fikirleri Hz. İsa’ya hemen Allah’ın oğlu adını 

vermekte ve insanın günahlarının bağışlanması için kendi canını kurban 

ettiği kararını vermekte asla tereddüt etmemişlerdir.  

Eski putperestlerde mucize ve keramet hakkında da hiçbir ön fikir bu-

lunmadığından İsa’nın mucizelerini sadece ilahlığının kanıtı olarak anlamış-

lar. Yüce Kur’ân’a göre imanlı olduklarına karar verilen gerçek havarilerin 

gösterdikleri kerametleri de birer mucize olarak algılamışlardır. Bundan 

dolayı Mesih’i Allah, havarileri peygamber kabul etmekte zorluk çekmemiş-

lerdir.  

Sözün kısası, kendilerinde semavî dine dair bir düşünceleri bulunmayan 

ve bu cahillikleriyle beraber İsevî dininin bilginleri olmaya kalkışan zavallı-

lar, Eflatunculuk ekolünü semavî dine ve eski dini, Mesihî dinine kata kata 

sonunda birtakım çelişkiler içinde kaldılar. Bu çelişkilere hiç kimsenin aklı 

ermeyeceğini ve bununla beraber akıllar ermeden iman edilmesi mecbur 

olduğunu düşünmüşlerdir. Bu durum da o kadar saçmalıklara sebep olmuş-
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tur ki insan hayret eder. Çünkü bir Hıristiyan, mesela, şimdiki iman şeklini 

reddedecek olsa; ne Cenabıhakk’a ne Mesih’e ne havarilere hiç bir kimseye 

karşı kâfirce bir cesaret ile isyan etmiş olmaz. Falanca veya filanca azize is-

yan veyahut falanca meclisin görüşüne karşı çıkmış sayılır ki imanın da küf-

rün de bu şekli cidden ve gerçekten gülünç olur.  

Birçok çelişkili hayaller ve kuruntular toplamı demek olan işte bu Hıris-

tiyan inancı, bari bütün mevcut Hıristiyan mezhepleri mensuplarına göre ve 

hiç olmazsa Chateaubriand’ın Hıristiyan mezhepleri arasında geleceği çözecek 

dediği yalnız Katolik mezhebi azizlerine göre olsun ittifakla kabul edilmiş 

olsalar ne ise neydi. Hâlbuki bu meselelerden doğan tartışmalar ta zamanı-

mıza kadar uzayıp gitmiştir. Bunun için Hıristiyanlar arasındaki tartışmaları 

ele alıyoruz.  

 

4. HIRİSTİYANLAR ARASINDAKİ TARTIŞMALAR  

Hıristiyanlıkta içtihada yapan ilk ünlüler; Saint Jüsten, Saint İrene, Saint 

Kaleman’dır. Hıristiyanlara göre Sain ve Saint deyimleri Aziz ve Kutsal an-

lamındadır. Bu makamda olanlar güya Tanrı katında affolunmuş ve doğruca 

cennete ulaştıkları gibi bunların günahkârlar için şefaatleri de kabul edilmiş 

olacak diye inanılır. Hatta Kutsal Ruh’un ezelî ve ebedî yardımına ulaşan bu 

azizlerin resimleri de bir yere asılırsa azizler o yerleri ziyaret ederek halkını 

korurlarmış. Bu sebeptendir ki Hıristiyanlar azizlerin resimlerine sembolik 

değil doğrudan doğruya tapındıkları halde yine putperestliği güya kabul 

etmezler. Kutsal Ruh’a ulaşan papalar ve diğer papazlar mutlaka hatasız 

oldukları gibi özellikle Sain (Aziz) derecesine ulaşanların hatadan, unutma 

ve kusurdan uzak olduklarına inanılır.  

Azizler hakkında bu açıklamayı yapmamızın sebebi yakında anlaşıla-

caktır. Yukarıda isimlerini bildirdiğimiz üç azizin birincisi Aziz Jütsen Mila-

di 168’de, ikincisi Aziz İrene 202’de, üçüncüsü Aziz Kaleman 217’de öldü-

rülmüşlerdir. Bunlar her ne kadar Hıristiyan kilisesi tarafından aziz kabul 
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edilmiş kişilerden iseler de kendileri Hıristiyanlığa girmeden evvel filozof 

idiler. Hıristiyanlığa girdikten sonra da felsefe olarak ortaya koydukları şey-

lerle Hıristiyanlığın hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen eski Yunan felsefesinden 

alıntılardır.  

Bu kişilerden önce Hıristiyanlar arasında mevcut olmayan konuları bu 

üç aziz yavaş yavaş ortaya koymuşlardı. Şöyle demişlerdi: “İnsanlığın yara-

tılışı, yaratılışın en mükemmelidir. İnsanoğlu yaratılış mükemmeliyeti ba-

kımından diğer hayvanlardan üstündür. Fikir ve zekâsı, hakkı batıldan 

ayırmasına yeter. Eğer bir takım kuruntularla insanoğlunun zihni karışmasa 

kâinata bakmakla Yüce Yaratan’ın varlığını bile anlayabilir.” 

Bu felsefenin Eski Yunan felsefesi olduğunu ispat etmeye gerek yok. Fi-

lozof Sokrat’a hiçbir peygamberin bildirisi ulaşmamıştır. Kendisinin de pey-

gamber olduğu düşünülmektedir. Yaratılanlara bakarak Yüce Yaratıcının 

varlığını anlamış, putlar ve putlara tapınmayı kabul etmemiştir. Bundan 

dolayı Yunan hükümeti tarafından öldürücü zehir içirilmesine mahkûm 

edildiği halde bile kişisel inancından vazgeçmemiştir. Bu örnek olayı dü-

şünmek yeterli olur.  

Alıntı yapıldıkları kaynak Yunan felsefesi olmakla beraber, keşke Hıris-

tiyanlıkta inançların merkezi işte bu üç aziz olsaydı. Çünkü bu filozoflar 

Âdem’in hatası meselesini günahsızlık meselesi ile karşılaştırdıklarında dedi-

ler ki: “İnsanlar için ölüm, Yaratanın ezelî takdirindendir. Yoksa öyle Hz. 

Âdem’in hatasından dolayı bir çeşit cezalandırma için insan ölümlü olma-

mıştır. Felsefe bunu kabul edemez. Yine Âdem’in hatasından onun çocukları 

sorumlu olamaz ki yaratanın gözünden düşmüş olsun.”  

İşte ilk kilise azizlerinin hem de azizliklerinden dolayı hatadan tama-

mıyla arınmış olmaları gereken zatların ilk inanç ve rivayetleri bunlardan 

ibarettir. Eğer aziz olanlar hata etmez ve bunların da azizliklerinden şüphe 

olunmazsa sözlerine inanılması gerekirken sonraları pek çok tartışmalar 
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ortaya çıkmasıyla bunların sözleri tamamıyla geçerliliğini kaybetmiş ve ye-

rine hiç de bu sözlere benzemeyen sözler söylenmiştir.  

Âdem’in hatası meselesini Hıristiyanlıkta akıl almaz ve içinden çıkılmaz 

bir takım meselelere ilk defa sebep olan kişi Orijen (Origen)’dir. Bunun se-

bebi ise Hz. İsa’nın insanoğlunun günahlarını peygamber olarak bağışlama 

yetkisini anlayamayarak mutlaka insanoğlunu genellikle günahkâr saymak 

ve Hz. İsa’yı da onlara kurban olmuş göstermek duygusu olmuştur. Bütün 

insanları günahkâr ve ilâhî gazaba uğramış göstermek için de Âdem’in hata-

sından uygun bir şey olur mu? Gerçi Aziz Jüsten, babanın suçunun çocuğu-

na aktarılmayacağını düşünmüşse de Aziz Jüsten’i hataya düşürmek için 

birçok hataları olduğundan Orijen’in bu hatalarından faydalanması müm-

kün olmuştur. Mesela Aziz Jüsten demiş ki: “Cenabıhak yeri yarattığı zaman 

yönetimini meleklere vermişti. Melekler kadınlarla ilgilenerek aşklarının 

meyvesi olmak üzere de şeytanlar meydana gelmiştir.” Adı geçenin Ayuloji 

de Kristiyanizm adlı eserinde bu tür tuhaflıklar çok olduğundan onun görü-

şüne karşı çıkmak Orijen için olmayacak şeylerden değildir.  

Ayrıca Orijen, Jüsten ve diğer iki aziz ile aynı çağda yaşamıştır. Miladi 

175’de doğmuş ve 253’de vefat etmiş olduğundan her ne kadar kendisi aziz-

ler derecesine ulaştırılmamış ise de diğer üç aziz ile tartışmaya girebilecek 

bir güçte görülmüştür. Binaenaleyh ilk üç azizin sözleri önemini kaybederek 

Hz. İsa’nın gönderilmesine sadece Âdem’in hatasından dolayı insanoğlunun 

sorumluluğuna sebep olduğu ve Hz. Mesih’in canını feda etmesi üzerine o 

sorumluluğun da kaldırıldığı düşünülmeye başlanmıştır. Orijen’den sonra 

Jan Krisostum da bu meseleyi daha fazla yaymaya girişmiştir.  

Jan Krisostom miladi 347’de doğmuş ve 407’de vefat etmiş gayet güzel 

konuşan bir adamdır. Krisostum lakabı altın ağızlı demektir. İyi ve güzel ko-

nuşmasından dolayı bu isim verilmiştir. Özellikle kendisi İmparator Arka-

diyus’un iyi dostudur. O zamanlar ise Mesih’in ilahlığı meselesi de henüz 

ortaya çıkmamış olduğundan insanoğlunu Âdem’in hatasının sorumlulu-

ğundan kurtarmak için yalnız insan ve peygamber olan bir kurban az görü-
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lerek belki Cenabıhakk’ın insanoğlunu kurtarması için kendi oğlunu kurban 

ettiği iddiasına varılmıştır. Bundan önce de bildirdiğimiz gibi Üçlemenin 

gereği Baba ile Oğul arasında fark olmadığından iddianın şekli “Cenabıhak 

insanları kendi gazabından kurtarmak için yine kendisini feda etmiştir,” 

şekline dönüştürülüp saçmalık bir kat daha artmıştır. Burada Orijen’nin 

koyduğu esasları Jan Krisostom’un yaydığını bildirmiş olmamızdan zanno-

lunmasın ki gerek bu esaslar ve gerek onun açıklamaları hemen kolayca or-

taya çıkıvermiştir. Ne yazık! Orijen’in meşhur olması ile Krisostum’un meş-

hur olması arasında yüz sene kadar zaman geçmiştir. Bu zaman içinde bir-

çok büyük azizler ve papazlar da hep bu konuya girerek neredeyse pek çoğu 

bu konuyu reddetmişlerdir. Özellikle İstanbul Patrikliği’ne bağlı olan kilise-

lerin hiç birisi bu konulara uzun süre katılmamıştır. Bu mücadele yalnız La-

tin Kilisesi bağlılarına ait kalmıştır. Biz belirtilen konuları temellerini atan ve 

yayanları bildirdik. Karşı çıkanları henüz bildirmedik. Orijen’den Kırisos-

mus’a gelinceye kadar Âdem’in hatası meselesini daima açmakla meşhur 

olanlar arasında Tertülliyen ile Sipireyen isimleri de dikkatimizi çeken isim-

lerdendir.  

Tertülliyen miladi 160’da doğmuş ve 245’de vefat etmiştir. Kilise âlimle-

rinin en tanınmışlarından sayılır. Fakat ünü Orijen kadar değildir. Orijen 

şehvetinin esiri olmamak için kendisini kısırlaştıracak kadar nefsine sahip 

olmuş bir inatçıdır. Tertüliyen ise Roma’ya ilk geldiği zaman tiyatrolarda 

umumi oyunları görünce bunu dine aykırı görerek aleyhinde bir bildiri ya-

zacak kadar hırçın idi. Bundan dolayı Tertülliyen olsa olsa Orijen’e bağlı bir 

âlim sayılır. Tertülliyen, Âdem’in hatasından insana aktarılan sorumluluğu 

kaldırmak için mutlaka İsa’nın kanına ihtiyaç olacağını düşünerek Hıristi-

yanlık bereketinden yoksun olan adamların hakkı batıldan ayırması konu-

sunda tamamıyla aciz kalmasa bile aklî melekesinden faydalanamayacağını 

söylemiştir.  

Sipiriyen ise miladi 200’de doğmuş 258’de vefat etmiştir. Kilise Babala-

rı’nın ileri gelenlerindendir. Tertüliyen’in içtihadını tamamıyla kabul etmek-
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le beraber daha da geliştirerek Orijen sisteminden daha doğru hiçbir Hıristi-

yanlık sistemi olamayacağını ispata çalışmıştır. Miladi 300’de doğan ve 

358’de vefat eden Aziz Hiller ile 340’da doğan ve 397’de vefat eden Aziz 

Âmbırvaz da Orijen sistemini geliştirme ve yerleştirmeye çalışan kilise baba-

larındandır.  

Hıristiyanlığın esasının ilk temellerini saptırmak için hiçbir şeriata da-

yandırmadan yalnız kendi düşüncelerinden ortaya koyan bu kilise babaları-

na birçok itiraz edenler de olmuştur. İtiraz edenlere rağmen nasıl olup da 

kendi tartışma konularını ileriye sürebildikleri merak edilirse; düşünmelidir 

ki bunlar arasında Orijen gibi bazıları yalnız şehvetine esir olmamak için 

kendini kısırlaştırmak derecesinde yürekli adamlardı. Bunların içinde Âm-

bırvaz da çok sert bir kişiydi. İmparator Teodus bazı kimseleri günahsız öl-

dürdüğü için bu günahından tövbe ve af dileyinceye kadar koca bir impara-

toru kiliseye sokmamıştır. Bunların bu güçleri, bağnazlıklarıyla halkın ilgisi-

ni kazanmış olmalarından ileri gelir. Hükümdarlar, Kilise Babaları’nın hal-

kın bağnazlığını harekete geçirerek bir bozgunculuk çıkarırlar diye korktuk-

larından bu adamların baskılarına boyun eğer ve harekete geçmezlerdi.  

Bu konuya başlık olarak aldığımız tartışmalar bu zamana kadar herhalde 

tam şiddetlenmedi ise de Aziz Ogüst kilise için mücadele edenlerin başına 

geçip karşısında da Pelaj gibi kuvvetli bir tartışmacı görünce artık tartışma 

şiddetlenmiştir.  

Aziz Ogüst (Augustinus)8 putperest baba ile Hıristiyan bir anadan mila-

di 354’de doğmuştur. Otuz iki yaşına kadar putperest kaldıktan sonra Amb-

                                                      
8 Augustinus (Aziz),Latin kilise âlimi (354–430), babası pagan annesi Hıristiyandı. Çeşitli 

yerlerde güzel konuşma dersleri okuttu. Çeşitli konularda şüphelere düştü, hakikati aramaya 
koyuldu ve onu Yeni Eflatuncu öğretilerde bulduğuna inandı. Tanrının inayetine kavuştuğu-
nu düşünerek yalnızlığa çekildi. Tüm düşüncesi iki ana tema üzerine kurulmuştur: Tanrı ve 
ilk günahla uğradığı felaketten Tanrı’nın inayetiyle kurtulan insanoğlunun kaderi. Bkz. Büyük 
Larousse, II, 1015.  
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rosiu’nun9 rehberliği ve anasının ısrarıyla Hıristiyan olmuştur. Gayet zeki ve 

zamanının ilimlerine göre âlim bir adamdır. Şöhretinin ilk yıllarında Orijen 

ve Aziz Ambrosiu ve diğer arkadaşlarının görüşlerine katılmışsa da bunları 

tamamıyla kabul etmemiştir. İnsanın cüzî iradeye sahip olduğunu, doğruyu 

yanlıştan ayırt edebildiğini ve insan için bereket denilen şey kendi kendisine 

Rahman’dan gelmeyip; insan kendi çabası ve gayretiyle de Yaratanın bere-

ketini hak ettiğini ispat edebileceğini düşünmüştür. Fakat Pelaj bu meselele-

rin hepsinde tamamıyla karşı tarafın yolunu seçince Aziz Ogüst de kızarak 

inatlaşmayı sürdürdü.  

Pelaj (Pelagius)10 denilen zatın hangi soydan geldiği bilinmediği gibi 

ölüm tarihi de belli değildir. Gayet keskin zekâsı ve bilgisinin çokluğuyla ün 

salmıştır. Miladi 400’e doğru Roma şehrine gelerek oranın âlimleri arasında 

günahsızlık veya Âdem’in sorumluluğu konularının tartışıldığını görünce din 

ilmi diye varlığı gereken ve akla, nakle uygun olması gereken bir ilme bu 

gibi konuların asla bağdaştırılamayacağını gördü. Eğer herkes kendi aklına 

geldiği gibi söz söyleyecekse kendisinin de akla uygun şeyler söyleyeceğini 

görerek özel bir gayretle tartışmaya girişti.  

Pelaj’ın iddiaları Kaderiye Mezhebi’ne yakın bir şekildedir. Pelaj’ın iddi-

aları şöyledir: “Âdem’in hatası yine Âdem’in kendine aittir. O’nun sorumlu-

luğu insanoğluna asla genelleştirilemez. İnsanın yaratılışında suçsuzluk ve 

günahsızlık esastır. İnsan, iradesini kullandıktan sonra o suçsuzluğunu ko-

rumaya gücü yetebileceği gibi eğer kendisini ahlaksızlık ve aşağılığa kap-

tırmaz ise bu da kendi istek ve iradesiyle meydana gelmiş bir durum olur. 

İnsanın dindarlığı ve kurtuluşu yalnız ve sadece Hıristiyanlık bereketinden 

                                                      
9 Ambrosiu (Aziz) Latin Kilise babası ve bilgini (340–397), imparatorluk memurluğu yaptıktan 

sonra Milano piskoposu oldu. Aziz Augustinus, din değiştirmesini buna borçludur. Kilisenin 
imparatorluk iktidarına üstünlüğünü kabul ettirmiştir. İlâhiyat sahasında 91 mektubu çok 
önemli eserlerdendir. Bkz. Büyük Larousse, I, 494.  

10 Pelegius, keşiş (360–422) Büyük Britanya’da doğmuş, Filistin’de ölmüştür. Bir süre Roma’da 
yaşamış, sonra Mısıra oradan Filistin’e geçmiş, bilgisi ve çileci yaşamıyla Filistin’de saygınlık 
kazanmıştır. Tanrı bilimsel öğretisi Auggustinus’un saldırısına uğradı. Bkz. Büyük Larousse, 
XVIII, 9255.  



− Müdafaa − 

 
 

~ 39 ~ 

olan bir Tanrı vergisi değildir. İnsan Hıristiyan olmadığı ve başka bir dine 

girdiği halde de iyi bir durumda ömür sürebilir. Eğer Hıristiyan olursa Hı-

ristiyanlığın bereketini de kendi ezelî bereketine katmış olur.” Bu iddialarını 

etrafa duyurmaya başladı.  

Buna karşılık Aziz Ogüst (Augustinus) ise tamamıyla Cebriye Mezhe-

bi’ne benzer bir yol takip etti. Ona göre insanın kendisinde hiçbir güç ve 

kuvvet yoktur. İyiliklerden her neye sahip olursa yalnız Yaratıcı’nın yardımı 

ile sahip olur. İnsan için iman nimeti bile Cenabıhakk’ın bir hediyesi sayılır. 

En büyük Tanrı hediyesi Mesih’tir. Eğer Mesih kurban olmamış olsa insan ta 

Hz. Âdem’den gelen hatanın sorumluluğuyla sonsuza kadar reddedilmiş 

kalır. Bu mezhep tamamıyla Cebriye Mezhebi’ne benzemiş olsaydı insanoğ-

lunun değil, Hz. Âdem’in bile hata meselesinden sorumlu olmaması gerekir. 

Bütün sorumluluğun yine Cenabıhakk’a dönmesi gerekeceğinden Ogüst’ün 

çelişkisi ortada demektir.  

Burada Cebriye ve Kaderiye mezheplerini örnek vermemize bakıp da bu 

mezhepleri Müslümanların Cebriye ve Kaderiye mezhepleriyle karşılaştır-

maya asla imkân yoktur. Müslüman mezhepleri, imanın esaslarında tama-

men ve tam bir şekilde birleşmişlerdir. Hıristiyanlardaki problem ise iman 

esaslarına kadar iner. Mesela Pelaj doğru ve Aziz Ogüst yanlış olsa Mesih’in 

ilahlığı ve Üçleme meselelerine kadar hepsinin yanlışlığını kabul etmek icap 

eder. İşte bu sebepten dolayıdır ki sadece Mesih’in ilahlığı ile Üçlemeyi zo-

runlu durumda göstermek için görünüşte hiçbir önemi yok gibi görülen hata 

ve sorumluluk konularına bu kadar önem verilmektedir.  

Pelaj’ı yardımlarıyla destekleyenler arasında Silisten, Jul de Kalanom gi-

bi asrın ilim sahiplerinin en büyükleri de bulunmaktadır. Bundan dolayı 

Pelaj’ın taraftarları derhal çoğalmış ve Hıristiyanlık dünyası içinde Pelaji-

yenler çoğunluğu elde etmişler. Bunun için miladi 412, 416 ve 418’de Kartaj 

Sinod’u yani ruhanî meclisi pek çok konuları görüştükten sonra Aziz Ogüst 

Mezhebi’ni tercih ederek Pelajiyenleri din dışı ve kâfirlikle suçlamışlar. Buna 

karşılık miladi 415’de Kudüs ile Diyospolis Sinotları da Pelajiyenlerin iddia-
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sını tercih ederek Ogüst’ü kâfirlik ve dinsizlikle değilse de yanlış ve hatalı 

olmakla suçlamışlardır.  

Hâlbuki Kilise Babaları’nın hepsi Kutsal Ruh ile duygulu ve hatasız ol-

duklarından Aziz Ogüst ile Pelaj taraftarlarının birbirini hatalı görmeleri mi 

hata olduğunu yoksa birbirini tasdik etmeleri mi hata olacağını tarif etmek 

mümkün olamaz. İki tarafın ikisi de haklı veyahut ikisi de haksız olması 

zıtların birleşmesi derecesinde imkânsız bir şeydir. Eğer birisi haksız diğeri 

haklı ise Kutsal Ruh her iki tarafa başka başka ilhamlarda bulunmuş olacağı 

için asıl hatanın O’nda olması gerekir. Ancak Hıristiyan inancına göre Kutsal 

Ruh ilahın kendisi olduğundan Allah’ın da hata etmesi gerekir ki bu da Hı-

ristiyanlarca bile elbette geçersiz olması zorunludur.  

Aziz Ogüst gayet etkili bir kişi olduğundan mezhebini kabul edenlerin 

çoğu sadece Ogüst’ün etkisinden korktukları için kabul etmişlerdi. Ancak 

mezhebi birbiriyle karşılaştıranlar gördüler ki Aziz Ogüst mevcut görüşle-

riyle Tevrat’tan tamamıyla uzaklaşmaktadır. Çünkü Cebriyecilere yaklaş-

makla Aziz Ogüst imkân âlemindeki kötülüklerden dolayı yalnız Cenabı-

hakk’ı sorumlu tutmaktadır. Hâlbuki Tevrat hükmüne göre Cenabıhak in-

sanlara cüzî irade vermiş olduğundan iyi ve kötüyü seçmekte insanoğlu 

özgürdür.  

Binaenaleyh Doğu Kiliseleri tamamen Ogüst mezhebini reddettikleri gi-

bi Batı’dan da birçok kilise ve özellikle şimdiki Fransa demek olan Gol ülke-

leri despotları hep Ogüst’ün mezhebini terk ederek Roma Kilisesi’ne göre 

hepsi dinden çıkmış sayıldılar.  

Hıristiyanlık inancının Ogüst ve Pelaj taraftarları arasında iki büyük gu-

ruba ayrılmasını Hıristiyan birliği genel amacına uygun bulmayan Jan Kasi-

yen, Janadius, Nesanitius Fostus ve Arnu gibi araştırmacılar bu iki mezhebin 

ortası olarak bir üçüncü mezhep seçmekle Hıristiyan birliğini sağlamak is-

temişlerdi. Gerçi Ogüst taraftarları bunlara yarım Pelajiyenler diyerek alay 

ve eğlenceye kalkıştılar. Fakat bu üçüncü mezhep, Pelajiyenlerin hepsini 
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kendi çevresi içine soktukları gibi Ogüst mezhebinde ısrar edenler de yavaş 

yavaş belirtilen mezhebe yaklaşarak genel bir Hıristiyanlık şeklini almaya 

yaklaştı.  

Orta yolu tutanlar derlerdi ki: ”İnsanda iyilikler için yetenek olduğu gibi 

insan tabiatında bir de irade zayıflığı vardır. Bu irade zayıflığının ilk eseri 

Âdem’in ve Havva’nın yasak meyveyi yeme konusundaki sabırsızlıkları 

şeklinde görülmüştür. Bu irade zayıflığı doğal olarak Âdem’in çocuk ve soy-

larında da vardır. Bu da isteklerine düşkünlüğünden ibarettir. Ancak insan 

evladı isteklerini engellemekle nefsi eğitmek için Yaratan’ın yardımını dile-

yebilir. Cenabıhakk’ın bereketi yardımcı olursa nefsini eğitmeye gücü de 

olur.”  

Bu şekilde bir inanca sahip olan bir mezhebi gerek Ogüst gerekse Pelaj 

taraftarlarından her biri biraz daha yaygınlaştırınca kendi mezheplerine bi-

raz daha fazla yaklaşabildiklerinden bu mezhep orta çağın ortalarına doğru 

genel mezhep halini almıştır. Ancak bu mezhep, bir kısım araştırmacıları 

tartışmaya devam etmekten alıkoyamamıştır. Piyer Lombart, Kantorberili 

Anselm, Don Skot, Aziz Bon Avantur, Aziz Tomas Dakin gibi azizler ara-

sında hep bir çekişme ve tartışma ortamı oluşturan bu mesele hakkında cilt-

ler dolusu ve özellikle çelişki dolu birçok sözle halkın fikirlerini tamamen 

karıştırdılar.  

Bu sözlerden bir sonuç çıkarmak için insan yüzlerce kitaba başvurup da 

üzerinde iyice düşündükten sonra şu sonuca varır: Papazlardan bir kısmı 

eğer Hz. Âdem’in hatası büyük günah derecesinde tam bir isyan sayılmaz ve 

bu isyanın sorumluluğu Âdem’in çocukları ve soyuna da aktarılmazsa in-

sanlar, Hıristiyanlıktan bir bereket aramayacaklar. Âdem’in hatasının so-

rumluluğundan kendi payına düşen miktardan kurtulması için kiliseye baş-

vurmayacaklar. “Kurtuluş ancak kilisededir.” ilkesini bir genel kural ve te-

mel haline getirmek için Hz. Âdem’den Hz. İsa’ya kadar gelen insanların 

hepsini Allah’a isyan etmiş saydılar. Böylece dünyaya yalnız Hz. Mesih’in 

tam günahsız olarak geldiğini ve o günahsız semavî kurbanın kendini feda 
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etmek suretiyle Âdem’in hatasını satın aldığını yani kendi üzerine aldığı 

sorumluluğu bu şekilde ortadan kaldırttılar. Bunun üzerine insanların asıl 

kurtuluşu Hz. İsa’nın anne rahmine düştüğü günden başlanılması gerekece-

ğini düşünerek Meryem’in hamile kaldığı günün büyük bir bayram kabul 

edilmesi görüşüne vardılar.  

Bu çekişmeler Miladi 1140 senesinde en yüksek noktaya varmıştı. Ancak 

Hıristiyan araştırmacıların basit çoğunluğu bu görüşlerin tamamen karşı-

sında bulunarak on bir asırdan beri Hıristiyanlığa girmemiş olan bir inancı 

şimdi koymanın dinî bir hainlik olduğunu düşünmeye başladılar. Bunlara 

karşılık Meryem’in hamile kaldığı günü insanlığın kurtuluşunun başlangıcı 

olarak kabul etmek isteyenler Kanunievvelin (Aralık) sekizinci günü Mer-

yem’in hamile kalma bayramı kabul edildiğini bildirdiler. Fakat bu rivayetin 

doğruluğu gerçekleşemediği gibi karşı çıkanlar bunun yanlış bir inanç oldu-

ğunu bildirmişlerdi.  

Belirtilen 1140 senesinde Aziz Bernar’ın yayımladığı genel bir bildirisin-

de Meryem’in hamileliği ve Mesihîlerin bütün günahlarından arındırılması 

meselesinin Hıristiyanlık için sebep olacağı kötülükler uzun uzadıya ortaya 

konmuştu. Kalermon despotu da bu konunun daha ileriye götürülerek Hz. 

Meryem’e doğrudan doğruya ilâhî yaklaşmanın olmasına kadar hayallerin 

ileriye götürülmesinden korktuğunu bildirmişti. Ancak Hıristiyanlıkta bu 

gibi meselelerin daima bir imparator kılıcı ile kesilmesi ve bu dinin kaderi-

nin gereği olduğundan bu defa da İstanbul İmparatoru Emanuel Kommen 

meseleyi kesip attı. Yani 1166 senesinde verdiği emir gereğince insanoğlu-

nun kurtuluşunun başlangıcı, Hz. İsa’nın anne rahmine düştüğü gün olduğun-

dan o günün bayram olmasını emretti.  

Âdem’in hatasından ve sorumluluğun nesillere aktarılmasından başla-

yarak Mesih’in günahtan arındırılmasına varıncaya kadar bütün meseleler 

ve özellikle insanın kurtuluşunun başlangıcı, Meryem’in hamile kaldığı gün 

olarak kabul edilmesi, Hıristiyanlar arasında Tevrat hükümlerinin esasına ve 

hatta Hıristiyanlığın iman esaslarına da aykırı görülmekteydi. Hatta koca bir 
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imparatorun emir ve fermanı bile bunları bütün Hıristiyanlara kabul ettire-

bilmekten aciz kalmıştır. Seçkin yazarlar hep bu kararın aleyhine yazmış 

oldukları gibi Miladi 1276’da Paris Cemiyeti belirtilen kararı kesin olarak 

reddetmişti. 1466’ya kadar Meryem’in hamile kalma bayramına Fransa’da 

uyulmamıştı.  

Diğer taraftan Emenuel Kommen’in verdiği kararı uygun görenler de 

şiddeti artırdığı için 1466 senesinde Papa On Birinci Kaleman bu inancın 

kabulünü mecbur etmiş ve ilan etmişti. Kabul edenlerin de reddedenlerin de 

bu konudaki inatları gerçekten hayrete şayandır. Papanın zorunlu olarak 

ilan etmesinden iki yüz sene sonra yani 1669 senesinde İspanya tarafından 

Fransa’ya Kastel De Lorio elçi olarak gönderildi. Bu elçi Papa’nın kendisine 

vermiş olduğu emir gereğince Fransa kralı On Dördüncü Lui’ye: “Hz. Mer-

yem hiçbir dokunma bile olmadan sadece Rabb’ın yaklaşmasıyla İsa’ya ha-

mile kaldığı inancının kabulüyle Meryem’in hamile kalma bayramının da 

ona göre herkese duyurulmasını” söyledi. Elçinin bu sözlerine Fransa’da 

kahkahalarla gülüvermişlerdi. Bu haberi veren Aziz Sen Simon’dur. Fran-

sa’da İspanyol elçisine yapılan muameleyi beğenmiştir. İspanya tarafında da 

bu inancın gerekli olduğu konusunda ne dereceye kadar bağnazlık edildiği-

ni göstermek için şunu bildirilelim: 1834 senesinde Parsilon despotu, Fran-

sa’dan gelen doktor ve eczacıların Meryem’in hamileliği hakkındaki inancı 

kabul ettiklerine dair yemin etmeden diploma almışlar. Bundan dolayı bu 

diplomaların kabul edilemeyeceğini kararlaştırmış. Adamlara istediği gibi 

yemin ettirerek ellerine yeniden diplomalar vermiştir.  

Gerçi gerekli görülen bu baskılar sonucu olarak istenen inanç Hıristiyan-

ların hemen çoğunluğu tarafından kabul edilmişse de bu inancın Hıristiyan 

iman esaslarından sayılması hakkındaki kesin kararı daha 1855’de Papa Do-

kuzuncu Pey tarafından elde edilen genel görüş gereğince bir genel mektup 

ile bütün Katoliklere duyurmuştur.  

Şu kadar ki itirazlar ve çekişmeler halen bitmemiştir. Arminiyenler ile 

Susiniyenler hata meselesini bile reddetmektedirler. İngiltere’de Kavakır 



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 44 ~ 

denilen mezhep mensupları da Âdem’in hatasının bir ilâhî tecelli olduğunu 

kabul etmekle beraber, bunun asla büyük günahlardan olamayacağına karar 

vermişlerdir. Protestanlar Hz. İsa’daki günahsızlığı kabul etmişlerse de Hz. 

Meryem hakkında olan inancı kabul etmeyip Meryem’e dokunma meydana 

gelip gelmediğini konu dışında bırakmışlardır.  

Şimdi işte Üçleme inancını kuvvetlendirmek için Hıristiyanların dayan-

dıkları meseleler kendilerine göre de bu kadar anlaşmazlıklar, zorlamalar, 

şiddetler, inatlaşmalar içinde kalmış bir konu olduğundan artık Üçleme dü-

şüncesinin ne kadar değer ve kuvveti olduğunu düşünmeli, sonra da “Üç 

şahısta birleşen Allah’ın birliği” meselesinin bütün insanlar için bir ilahi ka-

nun olup olamayacağını buna göre karar vermeli.  

 

5. DÜŞÜNCELERİMİZ VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ  

Yaratan’ın tekliğini üç şahısta birleştirmek gibi hiçbir doğru düşünen 

aklın kabul edemeyeceği alana Chateaubriand gibi zeki bir insanın düşmesi 

kişisel bir hata ve yanlış olmadığını okurlarımıza anlatmak için Hıristiyan 

kelamcılarına başvurumuz biraz uzun oldu. Fakat bu acayip mesele hakkın-

da okurlarımızın bir fikir elde etmeleri için bu kadar gerekli açıklamalar 

yaptık. Bundan dolayı affetmelerini rica ederim.  

Şimdi bu meseleler üzerinde söylenen sözleri değerlendirdiğimizde gö-

rülür ki: Hz. İsa’nın, İncillerin ve havarilerin hatta ilk iki asır içinde kilise 

azizlerinin hiç birisinde Âdem’in yaratılışı, Âdem’in hatası ve günahsızlık ve 

Âdem’in soyunun sorumluluğu meseleleriyle hiçbir ilgisi ve münasebeti 

olmamıştır. Sadece Hazreti Mesih’e ilahlık verilmesi için Üçlemeyi oluştur-

maya ihtiyaç duyulunca konu, Âdem’in hatası meselesine kadar götürülmüş-

tür. Bundan başka araya bir de Meryem’in hamileliği meselesi karıştırılarak 

Hazreti İsa anne rahmine düşünceye kadar insanların hepsi cehenneme git-

mekte iken genel kurtuluş günü o gün sayılmasını da herkese kabul ettirmek 

için çeşitli zorlamalar ve baskılara başvurulmuştur.  
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Meselelerin hiç birisinde Hıristiyan dininin esaslarıyla hiçbir ilgisi ol-

madığı gibi özellikle Meryem ve Meryem’in hamile kalma meselesinde Yüce 

Kur’ân’da söz edildiği kadar İncillerde söz edilmemiştir. Böyle olduğu halde 

bu meseleyi de ortaya koymaya kitaplar, belki kütüphaneler dolusu sözler 

söylemeye herkesi mecbur eden şeyin ne olduğunu okurlarımız görecek 

olursa gerçekten hayrette kalırlar. Tartışmaların bu son yönüne sebep olan 

şey de yalnız Anselm adında bir kilise papazının: “Meryem’in öyle bir te-

mizlikle seçkin olması layıktır ki o temizliği Allah’tan başka kimsenin sevgi-

sine feda etmemiş olsun.” sözüdür. İşte yalnız bu söz Hz. Mesih’in anne 

rahmine girmesi sadece ilahî yaklaşma ile olduğunu ve hâlbuki anne rahmi-

ne giren yine bizzat Allah olduğunu ve bundan dolayı belirtilen günün ge-

nel kurtuluş günü sayılması ve bayram edilmesi gerekeceğini herkese kabul 

ettirmek için senelerce, asırlarca tartışmaların devamına sebep olmuştur.  

Hıristiyan inancına göre Hz. Âdem’in hatası, affı mümkün olamayacak 

büyük günahlardandır. Bundan Âdem’in çocuklarının da sorumlu tutulması 

doğru ise ve o sorumluluğun kaldırılmasıyla Âdemoğullarını ilk günahsız 

haline döndürmek ve kavuşturmak için bizzat Allah’ın güya kendi oğlu şek-

liyle dünyaya gelmesi ve canını feda etmesi gerekli görülürse bundan dolayı 

Cenabıhakk’a yetersizlik ve başarısızlık yüklenmiş olur. Hâşâ Yüce ve Ulu 

Allah bunların hepsinden uzaktır. Hıristiyanların iman esaslarıyla Hıristi-

yanların Cenabıhakk’a yükledikleri yalanları sıralayalım: 

 1. Cenabıhak Hz. Âdem ve Havva’yı birer semavî yaratık gibi yaşamak 

için yaratmak istediği halde başaramamış.  

 2. Yasak meyveden yememelerini istediği halde bu isteği de meydana 

gelmemiş.  

 3. İlahî bağışlaması Âdem’in hatasını bağışlamaya yeterli olmamış, bu-

nun üzerine yalnız Âdem’i değil çocukları ve neslini de ilahî yardım kapı-

sından kovmaya mecbur olmuş.  
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 4. Bu kovulmadan da Cenabıhak pişman olarak insanları kurtarmak is-

temiş ise de besbelli olmaması için öyle açıktan açığa affedivermeyerek ken-

disi baba iken yine kendisi oğlu şekline girip bir kadının rahmine girerek ve 

ondan sonra rahim yolundan çıkarak dünyaya gelmiş.  

 5. İlahlığından dolayı her neyi istese “kün (ol)” emriyle meydana gel-

mesi zorunlu iken Yahudilere isteğini anlatmak şöyle dursun kendi havari-

lerine bile kendisini hemen tanıtıp inandırmakta zorluklar çekmiş. İçlerin-

den birisi hatta birkaç miktar para karşılığında kendini düşmanlara bile 

satmış.  

 6. Hayat veren ve öldüren olması gereken Allah yani Mesih kendini cel-

latlar elinden kurtaramayıp: “Allah’ım, Allah’ım! Beni niye feda ettin?” diye 

haykıra haykıra ölmüş ve bu seslenmesiyle kendi kendisinden yardım iste-

mek gibi delilerin bile yapamayacakları bir delilik eseri göstermiş.  

Her şeye gücü yeten ve mutlak olan Yüce Allah’a bu kadar yakıştırma-

lardan maksat nedir? Maksat sadece Üçleme’dir. Hatta Hz. Mesih’in tanrılık 

iddiaları bile Hıristiyan için başka bir amaca dayalı değildir, sadece Üçle-

me’den dolayı Kutsal Ruh’un aktarılmasıdır. Eğer maksat yalnız Mesih’in 

tanrılığı olsaydı “üçlü” olmaya gerek kalmayıp “ikili” olmaları yani Baba ile 

Oğul’dan ibaret iki Allah tanımaları gerekli olurdu. Hem de tekliği üçlüden 

aramaktan ise ikiliden aramak Chateaubriand için de daha kolay olurdu.  

Ancak Üçlemeden kilisenin maksadı, “enkarnasyon (hulûl)”11 dedikleri 

Tanrının Hz. İsa’nın bedenine girmesi, Tanrı ile İsa’nın bütünleşmesinden 

faydalanmadır. Cenabıhak Hz. İsa’ya hulûl ederek İsa ile özellikleri ve ilah-

lık dereceleri aynı olmak derecesinde tek vücut bir ilahlık oluşturduktan 

                                                      
11 Hulûl, İlahî zatın veya sıfatların yaratıklardan birine veya tamamına intikal edip onlarla 

birleşmesi anlamında bir terimdir. Hulûl kavramının önem kazandığı dinlerden birisi de 
Hıristiyanlıktır. Hulûl inancı Hıristiyan literatüründe “et” anlamında Latince caro kökünden 
türetilen ve “ulûhiyetin bedenleşmesi “anlamına gelen incarnation kelimesi kullanılır. Hıris-
tiyanlığa göre Tanrı, insanlığı kurtarmak amacıyla Nâsıralı İsa’nın kişiliğinde bedene bürün-
müştür. Bkz. Kürşat Demirci, “Hulûl”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 340.  
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sonra bir de İsa’nın ilahlık sırrı demek olan Kutsal Ruh’un aynı olmasıyla 

Baba ve Oğul gibi ilahlığı kabul edilmiştir. Bu Kutsal Ruh da İsa tarafından 

havarilere ve onlardan makamlarına göre diğer papazlara aktarılmak üzere 

ilahlık gücüne kilise topluluğu genel olarak ortak olma hevesine kapılmıştır. 

Kiliselerde Hıristiyan azizlerinin resimlerini görmüşsünüzdür ya? Başların-

da halka gibi bir kutsal ışık resmi çizilir. İşte bunların başları kutsal ışıklarla 

aydınlanmış olduğuna işaret eder. Bundan dolayıdır ki onlar hata işlemez 

sayılırlar. Günahların affı için şefaatçi sayılırlar. Dünyada günahını affettik-

leri cennete, affetmedikleri cehenneme gider. Cenabıhak onların rızasından 

başka türlü iş göremez. Hatta bazı safça olan Hıristiyanlar: “Aman aziz fa-

lan! Allah senin sözünden çıkmaz. Söyle de falanca isteğimi şu şekilde mey-

dana getirsin.” diye dua ederler. Bir adam kötülük etse, hırsızlık etse, adam 

öldürse bile bunlar o adamı affedip bağışladıkları anda Cenabıhak da affe-

derek o canı cennete ulaştırır. İşte Üçlemenin Baba ve Oğul’dan sonra üçün-

cü yönü olan Kutsal Ruh’tan sadece kilise mensupları faydalanarak dünyada 

ilah gibi hüküm sürecekleri için bu Üçleme meselesi bu kadar şiddetle is-

tenmiştir. Gerçek durum ve asıl sırlar bundan ibaret olduğuna göre Cha-

teaubriand yalnız Üçlemeden söz edip de “Üç şahısta birleşme” meselesini 

de eklememiş olsaydı cevherler bile saçmış olsa yine kilise mensubu tarafın-

dan kabul edilmezdi.  

Ne hacet! İki üç yüz seneden beri Avrupa’da tek Tanrı’ya inanan filozof 

ortaya çıkmıştır. Yazarlarımız bunlardan birçoğunun eserlerini aynen ter-

cüme etmişlerdir. Bu filozofların Tanrı’nın mükemmel gücüne hayretleri ve 

Cenabıhakk’ın noksan sıfatlardan uzak olduğunu söylemeleri gerçekten 

insana hayret veriyor. Hâlbuki kilise bunların hepsini: “Dinsizdir, Cenabı-

hakk’ı tanımazlar.” diye reddediyor ve kâfirlikle suçluyor. Allah’ı çok iyi 

şekilde tanıdıkları ortada iken, bunları kâfirlikle suçlamaları niçin gerekmiş-

tir? Hıristiyanlık Kilisesi’ni tanımıyorlar da ondan. Onların inkâr ettikleri 

Allah! Öyle eş ve çocuk sahibi olan ve yeryüzünde papaz denilen bir takım 

elçileri bulunup onların verdikleri kararların dışına çıkamayan öyle Hıristi-
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yan ilahıdır ki öyle bir Allah’ı kimse tanıyamaz. Fakat kâfirlikle suçladıkları 

kişilerin kalplerindeki rahmanî sevgiyi dile getirmek için yazdıkları eserler-

den anlıyoruz ki Allah’ın varlığına ve birliğine, noksan sıfatlardan uzak ol-

duğuna inanan nasıl tanırsa öyle tanırlar.  

Bu düşünce ve değerlendirmelerimizin Müslümanları inandıracağı gibi 

Hıristiyanı bile inandıracağından eminiz. Hatta inanmak istemeyen bir Hı-

ristiyan bizden mevcut İncillere başvurarak kanıtlar istemiş olsa onları da 

bulmaktan aciz kalmayız. Çünkü bu kadar konunun temeli Mesih’in tanrılı-

ğı meselesinden ibarettir. Hâlbuki İncillere göre Mesih’in tanrılığı meselesi 

reddedildiği ve Hıristiyanlığın aslı da Yaratıcının Tekliği üzerine kurulmuş 

olduğunu anlamanın ve ispat etmenin çok kolay olduğunu İncil sahiplerine 

de gösterebiliriz. İşte buna dair de aşağıdaki konuya geçelim.  

 

6. İNCİLLER, TEVHİT VE TESLİS (ÜÇLEME) 

Kilise mensuplarının çekişme ve tartışmalarının esas temeli Mesih’in 

Tanrılığı meselesidir. Biz burada bu meseleyi araştıracağız. Ta ki Chateaub-

riand’ın üç şahısta birleştirmek istediği Tanrının Birliği’nin İncillere uygun-

luk derecesi anlaşılsın.  

İncillerin birincisi bulunan Matta İncilini açıyoruz. İlk satırında: “İbra-

him’in oğlu Davut’un oğlu İsa Mesih’in nesebinin (soyunun) kitabıdır.”12 

cümlesini görüyoruz. İsa Allah’ın oğlu ise, babası olan Davut veya İbrahim 

Allah mıdır? İncil İsa’nın soyunun kitabı ise, hiç Allah’ın oğlunun soyları 

olur mu? Hem de öyle Allah’ın oğlu ki ilahlık karakteri bakımından babası-

nın aynıdır. Ya babası oğul veyahut oğulun baba olması ikisi de birdir.  

Matta İncili’nde (4/3, 4) şeytanın İsa’yı imtihana çektiği görülür. İsa kırk 

gün kırk gece oruç tuttuktan sonra sonunda karnı acıkarak imtihan eden 

şeytan ona yaklaşarak demiş ki: “Eğer Allah’ın oğlu isen, de ki bu taşlar ek-

                                                      
12 Matta,1/1.  
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mek olsunlar.” İsa cevap vermiş ki: “İnsan yalnız ekmek ile dirilmez belki 

Allah’ın ağzından çıkan her söz ile de dirilir.” 

Şimdi düşünelim; eğer İsa Allah ise şeytanın onu imtihana çekmesi had-

di midir? Eğer İsa Allah ise Allah yer, içer bir şey midir ki acıksın da ekmek 

diye taşlara sarılsın? Eğer İsa Allah ise Allah’ın ağzından çıkan sözler ile 

dirileceği cevabını şeytana verir mi? Ve imtihanın geri kalanını da çekmek 

için bu dördüncü bölümün daha aşağısında anlatıldığı üzere şeytanın arka-

sına düşerek kutsal şehre gidip heykel damının üzerine çıkar mı? Ve şeytan: 

“Eğer Allah’ın oğlu isen bakayım at kendini aşağıya.” gibi söz söyler mi?  

Matta’nın 5. bölümünün 16. cümlesinde havarilere seslenerek: “Sizin iyi 

işlerinizi görerek göklerde olan Babanız’ı yüceltsinler.” deniliyor. Eğer İsa 

Allah’ın oğlu ise havariler de kardeşleri midir? Eğer İsa Allah’ın oğlu olma-

sından dolayı Hıristiyanların zannına göre hem de İlah’ın kendisi ise havari-

lerin onun oğulları olması bu cümlenin hükmünden anlaşılmaz mı? Hâlbuki 

havariler İsa’nın peygamberliğine bile inanmakta şüphe ettikleri ve İsa tara-

fından: “Ey az imanlılar ey şeytanlar!” diyerek azarlandıkları da bildirilmek-

tedir.  

10. bölümün 31. Cümlesinde: “Beni kabul eden beni göndereni kabul 

eder.” sözünün İsa’nın ağzından çıktığı gösterilmiştir. İsa Allah olup da 

kendi kendisine dünyaya gelmiş ise onu bir başka gönderen düşünülebilir 

mi? Başka birisi tarafından gönderildiği doğru ise Allah’tan başka bir Allah 

bulunması gerekeceğinden İsa’nın da işte O en büyük Allah tarafından gön-

derilmiş olduğu gerçekleşir.  

11. bölüm 25. cümlesinde İsa’ya: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Baba sana 

şükrederim.” dedirtiliyor. Eğer İsa Allah ise yerin ve göğün Rabbi kendisi 

değil midir? Bir Allah kendi kendine seslenmekle şükreder mi?  

19. bölüm 17. Cümlesinde “İsa: “Bana neden iyilik hakkında soru soru-

yorsun?” dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan O’nun 
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buyruklarını yerine getir.” dedirtilmiştir. Allah’ın birliği böyle İncil ayetle-

rinde açıklanır ve anlatılırsa Mesih’in ilahlık iddiası nerede kalır?  

26. bölümün 67. cümlesinden aşağı Hz. İsa’nın yakalanıp ele geçirilme 

şekli anlatılıyor. Deniliyor ki: “O zaman İsa’nın yüzüne tükürüp tokatlar 

vurmuşlar, el avucu ile dövmüşler.” Eğer İsa oğul, Allah’ın zatı ise bu reza-

let yakışır mı? Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olması gereken Yüce Allah için 

bu rezillikleri kim uygun görür? 

 27. bölümün 46. cümlesinde İsa çarmıha gerilip idam edildiği zaman: 

“Allah’ım! Allah’ım niçin beni terk ettin?” diye bağırıp ağladığı söyleniyor. 

Eğer İsa, Allah ise kendisinden başka bir Allah’tan böyle bir yardım kabul 

olur mu? Zaten çarmıha gerilmesi kabul edilemez ki bu yardımı istemeye 

gerek kalsın. Hıristiyan inancına göre kendisi Allah’ın oğlu ve Allah kendi 

babası ve her ikisi birbirinin aynı olarak Tek İlah ise: “Beni niçin terk ettin?” 

azarlaması sanki kendi kendisini azarlama sayılmaz mı? Bu da delilik olmaz 

da ne olur? 

İşte Matta İncili’ni bitirdik. Dört İncil birbirinin aynı olduğundan diğer-

lerinde de bunların daha fazlasını bile bulmamız doğaldır. Hâlbuki resulle-

rin yazdıklarında da İsa’nın ne gerçek anlamda Allah’ın oğlu ve ne de ima 

ederek de olsa Allah’ın zatı olduğuna dair hiçbir yazı, belge yoktur. Aksini 

ispat eden yazılar, belgeler vardır. Pavlus Korintler’e yazdığı 1. mektubunun 

3. bölümü 23. cümlesinde “Hz. İsa’nın Cenabıhak tarafından gönderilmiş bir 

Mesih olduğunu” ve Filipiyenler’e olan mektubun 1. bölüm 6. cümlesinde 

“Mesih’in asla Cenabıhak ile eşitlik iddiasında bulunmadığını açıkça yaz-

mıştır.”  

Hâlbuki insan biraz düşünecek olsa Hz. Mesih’in ilahlık iddiasıyla orta-

ya çıkmadığını da yine bu İncillerden anlayabilmesi daha kolaydır. Eğer 

Hıristiyanlık Mesih’in ilahlığı ve üçleme amaçları üzerine dayalı olsaydı, Hz. 

İsa’yı doğrudan doğruya bu amacı duyurmaktan kim alıkordu? Bir pey-
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gamber ki görevinde canını feda etmeyi göze almış ola. O’nun için amacını 

açıkça bildirmekten ve açıklamaktan kaçınacak ne kalır?  

Ne fayda ki İncillerin, Resullerin İşleri ve Mektuplarının hiç birinde Hz. 

İsa’ya böyle bir amaç isnat olunmamıştır. Örneklerini göstermiş olduğumuz 

cümleler gibi İncilin bütün cümleleri Mesih’in Rahman tarafından gönde-

rilmiş olduğunu ispata yeterlidir.  

Bundan önce de bir konuda söylemiş olduğumuz bir şeyi burada biraz 

daha açalım. Değerli bir peygamberin görevi neden ibaret ise kendisine indi-

rilen semavî kitapların içeriği de ona göre olur. Putlara ibadet etmekten 

uzaklaştırıp Yüce Yaratıcının birliğine çağıran değerli peygamberimiz Mu-

hammet (a. s.)’in Kureyş kâfirlerini batıl dinlerinden vaz geçirmek için yap-

tığı uyarılar ve Allah’ın birliğine çağırmak için verdiği sözler gibi.  

Hz. İsa o zamana göre mümin ve Tek Allah’a inanan Yahudi milletinden 

başka bir millete gönderilmiş olsaydı o milletlerin durumlarına göre söz 

söylerdi. Önce milletin eski dinlerinden bilgiler vermeye ve arkasından ken-

di peygamberliğini iddia ile yeni dini tavsiye ederdi. Hâlbuki İncillerde bun-

ların hiç birisi bulunmamaktadır. Ayrıca bazı havarilerin bazı Yunanlı ve 

Latin halka gönderdikleri mektuplar da o milletlerin Yahudilerine mahsus 

oldukları ifadelerinin şeklinden anlaşılıyor.  

Bu sebepten dolayıdır ki İsa’nın ilahlığından ve ilahlığın üç olmasından 

hiç söz etmeyen İnciller Allah’ın tekliğinden bile söz etmemiştir! Yahudi 

milleti zaten Allah’ın Bir ve Tek olduğuna inandıkları için kendilerine tekli-

ğin önerilmesini tekrar etmek sanki yersiz görülmüştür. İsa’nın peygamber-

liğinden bile söz edilmedi. Çünkü İsrailoğullarına göre peygamberlerin çok-

luğu yeniden yeniye resullerin gönderilmesine onları alıştırmış ve Hıristi-

yanların da inkâr edemedikleri gibi Hz. İsa’nın gönderileceği zaten Yahudi-

lerin eski kitaplarında söz verilmişti.  

Şimdi Hz. İsa’nın hayal ve aklından bile geçmediği bir ilahlığı kendisine 

isnat etmek büyük hata değil midir? Bu isnadı güçlendirmek için Âdem’in 
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hatasından, âdemoğlunun sorumluluğundan, bedene geçmesinden, Kutsal 

Ruh’tan, onun aktarılmasından, Meryem’in hamileliğinden konular karıştı-

rarak ve Eski Yunan felsefesini Hıristiyanlığa katmaktan başka herkesin ak-

lına gelen şeyleri dine eklemek dindarları adeta sersemleştirecek garip hal-

lerden sayılmaz mı?  

Biz eminiz ki Chateaubriand üç şahısta vahdaniyetin birleşmesini hayal 

ettiği zaman bu anlaşılmaz zorluklar onun da aklına gelmiştir. Fakat “Üç 

şahısta vahdaniyetin birleşmesi” sözünden daha kısasını bulup söyleyeme-

miştir. Zaten anlaşılmaz olan bir mesele bu söz ile de anlaşılamaz olmuştur. 

Anlaşılması Hıristiyanlıkça istenilmediğinden düşünmeksizin, taşınmaksı-

zın körü körüne iman edivermeyi esas vazife kabul etmiş bir millet için sö-

zün bu kadarı çok bile olacağını düşünerek böyle söylemiştir.  

Chateaubriand’ın bu sözünden, Hıristiyanlığın geçmişteki ve şimdiki 

durumuna bakarak geleceğin de o dine ve o dinin de Katolik mezhebine 

açılacağı hakkındaki kararının yerinde olduğu kabul olunduğu veya oluna-

bileceğini zan ve ümit edebilir misiniz? 

Ne yazık! Chateaubriand Fransız’dır. Eserini Fransızca yazmıştır. Fran-

sızlar için yazmıştır. Hâlbuki bu etki Fransızlarda hiç meydana gelmemiştir. 

Chateaubriand’ın ölümü üzerinden henüz bir asır geçmeden Fransa’da Hı-

ristiyanlığı ve özellikle Katolik mezhebini yok etmişlerdir. Ne vaftiz için, ne 

nikâh için, ne ölüm için kiliseye başvurma zahmetinden kendilerini kurtul-

muş gören dinsizler çoğaldıkça çoğalmıştır. Ruhanî cemaat mensupları ko-

vulmuş ve çıkarılmışlardır. Okullar papazların elinden alınıp Haç ve İsa 

heykeli kaldırılmış, Hıristiyan din bilgisi kitaplarının öğretilmesi de yasak-

lanmıştır. Göklerde bağlanan nikâh sözleşmesi yeryüzünde çözülemez iken 

çözülebilir olduğunu göstermek için boşanma meselesi kanunlaştırılmıştır. 

Şimdi de kiliselerde zır zır çan çalmak bu gürültüye iman ve ihtiyacı olma-

yanları rahatsız ettiği konu edilerek buna da bir kanun konulmasına girişil-

miştir.  
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İşte geçmişini anlattığımız Hıristiyanlık ve Katolikliğin Chateaubriand 

tarafından gözlenen ve düşünülen durumunu takip eden gelecek ki yalnız 

Fransa’ya da mahsus olmayıp Avrupa’nın sanki her tarafında az çok bir çö-

küş belirtisi göstermektedir. Bu çöküşün gittikçe artıp sonunu hızlandıracağı 

da tabiîdir. Çünkü Avrupa’nın her tarafında dinsizlik gittikçe ilgi görmekte 

ve yayılmakta olduğu görülüyor.  

Yaratıcının tekliğinin bir ilâhî kanunda vazgeçilmez temel esaslardan 

olduğunu mademki Chateaubriand kabul ediyor ve mademki gelecek bu 

esas üzerine kurulmuş bir ilahi kanuna açık olacağını düşünüyor; öyleyse 

herkese gerçek Tek Tanrı inancının ne olduğunu gösterelim ki gelecek ümidi 

de genellikle Hıristiyanlardan ve özellikle Katoliklerden fazla bizim hakkı-

mız olduğu ispatlanmış olsun. Fakat bu incelemeye başlamadan önce ilahi 

kitaplardan nakillerle okurlarımızda genel bir fikir oluşturalım ki meselenin 

anlaşılması ve kavranması daha kolay olsun. Bunun için aşağıdaki konuya 

geçiyoruz.  

 

7. NAKİLLER VE AKILLAR 

 Chateaubriand’ın “Üç şahısta Tanrı’nın tekliği” diye ilahi kanunun te-

mel noktası olarak söylediği bir sözde ve bu konudaki Hıristiyan inancında 

akla sığar bir anlam yoktur. Buna karşılık gerçek Tanrı’nın tekliğini de gös-

termeye cidden ve gerçekten ihtiyacımız vardır. Çünkü Üç şahısta cümlesi, 

mevcut olan İncillerde bulunmadığı gibi teklik de yalnız bir iki yerde Bir olan 

Allah cümlelerinden başka bir şey ile açıklanıp doğrulanamamıştır. Bundan 

başka koca dört İncil ile bunca Resullerin Mektupları dikkatle gözden geçi-

rildiğinde ispata yarayacak gerekli deliller ve kanıtlar da bulunamayacağı 

anlaşılmıştır. Durum böyle iken Chateaubriand teklik nurunu yine Hıristi-

yanlıkta ve onun da Katolik mezhebinde bulur ve geleceği de bu nur ile ay-

dınlatmaya çalışırsa asıl Allah’ın teklik nurunun hangi ışıktan yayıldığı hak-
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kıyla görüldüğü halde genellikle hayretli bakışların kamaşmasına asla ihti-

mal kalmaz.  

Gerçi dinde esas olan nakil/vahiy olduğuna şüphe yoktur. Akıl, din iş-

lerinde nakil/vahiy kadar kuvvetli olamaz. Ancak nakiller de akılla bilinebi-

lir şeyler de Hıristiyanların anladıklarına göre olursa hiçbir kimsenin kal-

binde tam bir iman meydana gelmez. Müçtehit Arno’nun tavsiyesi gibi hiç 

düşünmeden körü körüne iman etmek bizce taklidî iman denilen imandan 

bile daha zayıf olur.  

Dinî nakiller/vahiyler akıl sahiplerini ikna edecek şekilde olmalıdır. Din 

işlerinde nakil kadar değeri olan kavramlar ise esası hiç bir nakle dayanma-

dığı halde aklî kuruntulardan ibaret olan kavramlardır. Bunlar da mevcut 

İncillerde bulunmayan şeyleri kuruntu cinsinden olarak ortaya Mesih’in 

ilahlığı ve Üçlemenin çıkarılması gibi olur. Yoksa dinî nakillerin/vahiylerin 

akıl sahiplerini inandıracak şekilde olması Yüce Kur’ân’da bin yerde hatırla-

tıldığı gibi “Ta ki düşünesiniz”, “Ta ki akıl erdiresiniz” (Bakara. 244) uyarılarıyla 

da anlaşılır. Değerli müçtehitler ve büyük fıkıhçıların akıl ve fikirleriyle yap-

tıkları içtihatlar da işte bu dinî nakillere/vahiylere uygun olmak şartıyla 

kabul olacaklarından Müslüman müçtehitlerinin içtihatları hem dinî nakille-

re/vahye hem de insan aklına uygun olduğu için batıl olmaktan uzak ve 

gerçeğe yakın olurlar.  

Böyle olmayıp da ortada kilise denilen bir kurul olsa ve onlar Kutsal ruh 

denilen bir ilahlığın girdiği yer bulunsa başları kutsal nur ile aydınlanmış 

olup akla fikre sığsın, sığmasın her ne söylerlerse gerçek ve hatasız olsa bun-

ların yanlışlıkları dinde mevcut olan nakilleri alt üst eder. Ayrıca kavramları 

da hiçbir sağduyu sahibinin aklına zihnine sığmayan çelişkili ve anlaşılmaz 

bir hale getirir. Bunun sonucu olarak halktan düşünmeden taşınmadan her 

şeye körü körüne inanmalarını istemeye mecbur olur.  

Dinî nakillerin/vahiylerin kabul edilebilmesi için akla uygun olması ge-

rektiğini belirtmiştik. Bu gerekliliğin önemini okurlarımıza iyice anlatmak 
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isteriz. Acaba ilahî bir kitapta aklın tamamıyla dışında olan bir nakil/vahiy 

olsa o kitapta ilâhîlik kalır mı ki nakilleri/vahiyleri kabul edilebilsin? Mesela 

bir kitap: “Size, su diye görünen şey su değildir. Onu her ne kadar içiyorsa-

nız da muhakkak olarak derim ki su değil, o topraktır.” gibi bir iddiada bu-

lunsa. Bu iddiayı kabul edip de suyun toprak olduğuna karar verilmesi in-

san mutluluğu için zararlı olduğu da kesin olsa artık bu nakil/vahiy nasıl 

akla uygun ve geçerli olabilir? İnşallah İncil cümleleriyle Kur’ân ayetlerini 

karşılaştırdıkça İncil nakillerinin/rivayetlerinin nasıl akıllardan uzak ve ka-

bul edilmesi insan mutluluğu için zararlı şeyler olduğunu da göstereceğiz. 

Bunun için şimdi mevcut olan İncillerin bizce ilahî İnciller olmadıklarını ve 

sonradan düzülüp uydurulmuş şeyler olduklarını bu karşılaştırma ispat 

ettikten sonra o gibi kitaplarda nakiller/vahiyler bulunsa bile sağduyulu 

kişilere göre kabul edilen nakillerden olamayacakları lüzumu da gerçekleşir.  

Bir nakil/vahiy, akıl tarafından kabul edilebilmesi için tabiattaki gerçek-

lerden uzak ve tabiata aykırı olmaması gerekir. Tabiat dediğimiz şey yalnız 

madde dünyasında görülen hükümlerden de ibaret değildir. Bir de masali-

hin/işlerin tabiatı vardır. O da bir işte hükmün şu şekilden başka hiçbir şe-

kilde olamayacağı kesin olmasıdır. Mesela iki kere ikinin dört edeceği her ne 

kadar maddenin tabiatından değilse de işin tabiatındandır. Bunun gibi “bir, 

artı bir, artı bir” denildiği zaman “eşittir üç” demek işin tabiatı gereğidir. 

Bundan başka türlüsü olamaz. Var olduğunu ispata çalışarak ne kadar zan 

ve şüphe ortaya konulsa yine iddia edilen şey ispat edilemez. İşte dinî nakil-

ler/vahiyler hem maddî tabiata ve hem de işin tabiatına uygun olmalıdır ki 

akıllar onu kabul etmeye mecbur olsun. Onun sonucunda meydana gelen 

iman da taklitten uzak ve araştırmaya dayalı olsun.  

Hıristiyanlar, İslâm aleyhinde bulunarak güya Hz. Muhammed’in (a. s.) 

mucize ortaya koymadıklarını, mucize göstermekten kaçındıklarını ve mu-

cizesiz peygamber olamayacağını ileri sürerler. Peygamberimizin yaşayışını 

anlatan değerli kitaplar onlara göre geçersiz ise bize göre geçerlidir. Pey-

gamber efendimizin ne gibi açık mucizeler ortaya koymuş olduğunu biz bu 
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kitaplarda okur ve bu şekilde inanırız. Fakat Hıristiyanlara cevap vermek 

gerekince deriz ki peygamberlerin mucizeleri hak dini ispat için tek belge 

saymaya mecburiyet yoktur. Görünenleri bildirenler yalnız bu mecburiyette 

bulunsalar bile gerçeği bildiren anlayışlı kimseler dinî nakillerin/vahiylerin 

tabiatla karşılaştırmalarından da Hakk’ı ararlar ve bulurlar. Hıristiyanlar 

yalnız mucize yönüne önem vermekle ne büyük zarar gördüklerini kendileri 

de inkâr edemezler. Mucize göstermek adı altında birçok şarlatanlar o kadar 

hileler yapmışlardır ki bugün fizik ve kimyanın ilerlemesi bu hileleri tama-

men ortaya çıkarıp kendilerini rezil etmişlerdir.  

Hâlbuki Peygamberimiz Hz. Muhammet için en büyük mucize Kur’ân-ı 

Kerim olması yeterli değil midir? Hem de yalnız güçlü anlatım ve ifade ba-

kımından Arap dilinde başka bir benzeri görülmemiştir. Kur’ân’ın inişinden 

bu ana kadar benzeri görülmeyen anlatım ve ifade gücüne sahiptir. Hüküm 

bakımından da büyük bir mucize olduğuna kimse şüphe edemez. O mucize 

ise yukarıdan beri sunup tanıta geldiğimiz gibi Kur’ân’ın ayetleri-

nin/nakillerinin hem maddî tabiata hem de işin tabiatına uygun olması hu-

susudur. İçeriği ve apaçık hükümler yanında İncil hükümleri sanki deli 

saçması değerinde kalır.  

Dünyada en göze çarpan ve reddedilmesi imkânsız olan gerçeğin, ancak 

maddî tabiata uyan ve işin tabiatına uygun olan söz ve hüküm olduğunu 

kabul etmede bütün akıl sahiplerinin birleştikleri şüphesizdir. Bu gerçek ise 

sadece Kur’ân’ın gerçeklerinden ibarettir. Hıristiyanlar Kur’ân’a ait gerçek-

lerimize karşı ölüleri diriltme derecesinde mucizeler ortaya koysalar yine 

hakkımızı yok etmeyi başaramazlar. Şimdi ilahî kitapların nakilleri-

nin/vahiylerinin akıllara uygunluk dereceleri hakkında olan bu hükümleri 

okurlarımızın zihinlerinde tutmaları şartıyla asıl Allah’ın tek ve birliği nu-

runun hangi kutsal ışıktan parıltılar yaydığını aşağıda belirtmeye başlaya-

lım.  
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8. GERÇEK TEVHİT (ALLAH’IN TEKLİĞİ VE BİRLİĞİ)   

İkramı bol olan Allah’ın sözü, müminlerin kalplerinde imanın temelini 

oluşturmaya önce varlığı zorunlu olanın ispatından başlamıştır. Çünkü insa-

nın kendi elleriyle yaptığı bir takım putların Allah olamayacaklarını ve gü-

neşte ayda ve diğer gök cisimlerinde ilahlık düşünenlerin de düşüncelerinin 

geçersizliğini ispat etmekle asıl Yüce Yaratıcı hakkında bir fikir oluşturmala-

rıdır ki gerçek bir ve tek Allah inancının da temeli o fikir olsun.  

Varlığı zorunlu olanın ispatı konusunda ise Kur’ân-ı Kerim dikkati dai-

ma doğaya çekmektedir. Denizlerin genişliğinden ve dağların yüksekliğin-

den başlayarak güneş ve ayın hayret veren dönüş ve hareketlerine varıncaya 

kadar; yıldırım, şimşek, kar, yağmur, tipi gibi bütün tabiat olaylarının dönü-

şüm ve oluşumuna dikkat etmelerini ve ibretle bakmalarını istemektedir. 

Bunca sanatlı tabiatı, insan şeklinde yontulmuş bir taş parçasının varlığa 

getirebilmiş olması şöyle dursun; gök cisimlerinin dahi bunların yaratanı 

olamayacaklarını ve cansız cisimleri yaratma gücü de ancak yüce mutlak 

kudret sahibinde bulunacağını bildirmektedir.  

Yüce Kur’ân’da sayıları yüzleri geçen ve binlere varan bu gibi açıklayıcı 

ayetleri, burada birer birer saymak bir çeşit tefsir yapmak demek olur. Ko-

numuz ise bundan ibaret olmadığı için o ayrıntılardan kaçınıyoruz. Yalnız 

şu kadarını söyleriz ki Avrupa’nın Natüralist denilen tanınmış felsefe yazar-

larının tabiatın sırlarına bir tapınma duygusu ile hayretlerini belirten yazıları 

bu konudaki Kur’ân ayetlerinin parlaklığı derecesine varamadığını, yazarla-

rımızın yaptıkları tercümeler ve bildirdikleri karşılaştırmalar ispata yeterli-

dir. Daha fazla merak edenleri Kur’ân’ı incelemeye davet etmekle yetiniyo-

ruz.  

Hâlbuki eski batıl dinlerin hemen hepsinde, yalnız mevcut yaratıklara 

bir takım yaratıcılar isnadıyla bu yaratılışın sonucuna pek de bakılmadığı ve 

düşünülmediği halde Yüce Kur’ân, evrenin yaratılışı nasıl bir kudretli sa-

natkârın işi ise bu evreni yok etme gücü de onun kudretinin elinde olduğu-



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 58 ~ 

nu insanların dikkatli bakışlarına sunar. Yerin şiddetli bir sarsıntıyla sarsıla-

rak dağların hallaç pamuğu gibi atılacağı, güneş ve ayın ışıkları söneceği 

günü de hatırlatmıştır. Evrenin yaratılışı hakkındaki hükümleri reddetmek 

nasıl mümkün değilse evrenin düzeninin bozulup yok olması hakkında bil-

dirdikleri de bütün fizikî ilimler tarafından onaylanan fiziksel ihtimallere 

tamamen uygundur.  

Evrenin yaratılışı ile evrenin sonu hakkında bütün tabiatçı filozofları 

hayrette bırakacak hükümleriyle Kur’ân; ateşte, güneşte, putta, yıldızda ilah-

lık hayale bile sığmayacağını, asıl evreni yaratanın ateş, güneş, put ve yıldı-

zın da yaratanı olacağını reddedilmesi mümkün olamayacak bir şekilde zi-

hinlere koymuştur. İnsanın dikkatini bir de insanın kendi varlığına çevirme-

sini isteyerek bir damla spermin anne rahminde, bir takım evrelerden sonra 

insan şekline dönüştüğünü ve nasıl doğup nasıl büyüdüğünü, sonunda nasıl 

ölüm geçidinden geçerek nasıl bir sonuca ulaşacağını, o kadar hikmetli bir 

şekilde anlatıp inandırmıştır. Bu incelemeyi, derinlemesine inceleyenlerin 

başlangıç ve sonları hakkında elde edecekleri kesin inanç öyle: “Gerçek size 

derim ki göklerin melekûtu yakındır.” gibi manasız, anlamsız şeylerle elde 

edilmesi asla mümkün değildir.  

İstenilen gerçeklerin ancak tabiatı incelemekte bulunacağını ilim adam-

ları o kadar kuvvetli olarak kabul etmiştir ki astronomi ile uğraşan bir göz-

lemciye sorulacak olsa: “Sonsuz uzaklıklar içinde fikir gezdirip uzaklık, bü-

yüklük, dönüş ve cisimlerin hareketini inceleyen bir gözlemcinin Yüce Yara-

tan’ın varlığını inkâr etmesi mümkün değildir. Cenabıhakk’ın büyüklüğüne 

hayran olmamak mümkün olamaz.” der. Bu sözü sanki her astronom yaz-

mış veyahut söylemiştir. Acaba İncillerde iman sahiplerine, bu taparcasına 

hayreti verecek hangi ayet vardır.  

Yine bunun gibi anatomi ile uğraşan bir uzmana sorulsa; “Vücut denilen 

makinenin karmaşık yerlerini inceleyen uzmanın, Yüce Allah’ı inkâr etmesi 

mümkün olamaz. Bu makinedeki ince ustalıklara ve ustalıklı sırlara hayret 

etmekten başlamakla Allah’ın yücelik ve kudretine şaşırmak ve boyun eğ-
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mekten başka yol olamaz.” der. Acaba İncillerin hangi yönü bir uzmana 

böyle bir duygu verir?  

Tabiat tarihi ile uğraşanlara sorsanız, böyle bir hayret gösterir. Jeologla-

ra sorsanız bu hayreti ortaya koyarlar. Mikrobiyoloji ile uğraşanlara sorsanız 

eşsiz kudretin üzerine çıldırasıya bir teslimiyet gösterir. İnciller ise insanın 

bakışını ve kalbini Allah’ın manevî tarafına doğru yükseltecek olan bu gibi 

tabiat ayetlerinden tamamıyla yoksun ve mahrum olmasına karşılık; Yüce 

Kur’ân fikir ve bakış sahiplerinin, fikir ve bakışlarını daima bu kadar yüksel-

tip insanı doğrudan doğruya âlemlerin Yüce Rabb’inin manevî yönüne ulaş-

tırır.  

Böyle astronomi, canlılar anatomisi, jeoloji araştırmaları ve diğerleri ile 

uğraşan bir uzmana gidiniz de deyiniz ki: “Akıllara hayret veren bu mü-

kemmel sanatın sanatkârı bu evrenin ve evrenin içindekilerin yaratıcısı kim 

olduğunu biliyor musunuz? İncilin rivayetlerine göre o mutlak sanatkâr o 

gerçek güçlü; öyle bir Allah imiş ki milyarlarca yaratılmış varlıklar içinde en 

şereflisi olan insana bir hatadan dolayı küsmüş de onları yardım kapısından 

kovup uzaklaştırmış. Sonra da başka türlü affın yolunu bulamayarak kendi-

ni Baba ve yine kendini bir Oğul kabul etmekle dünyaya gelmiş ve birçok 

zahmetler, sefillikler ve hakaretler çektikten sonra ağlamalar ve feryatlarla 

çarmıhta yok olmuştur.”  

Böyle bir sözü o uzman kişiye söylerseniz acaba hayretten kahkahalarla 

gülmemeye gücü yetebilir mi? Sonsuz uzaklıkları çevrelemekle beraber bir 

damla su içinde bir evren göstermek kadar zerreler üzerinde de güçlü, 

hükmü geçerli olan bir Yüce Allah için bu gibi saçmalıkları aklına sığdırabi-

lir mi?  

İşte bu sebep ve düşünceden dolayıdır ki Hıristiyanlık dünyasında bir 

uzman, tabiatı inceledikçe kendi dinini inkâr eder. Asıl tüm noksanlıklardan 

uzak ve tek olan Allah’ın dinine girer. Yine bu sebepten dolayıdır ki bir 
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Müslüman, tabiatı inceledikçe hep zihninde, Kur’ân’ın hükümlerini kuvvet-

lendirip imanını kuvvetlendirmeye mecbur olur.  

 Kur’ân, insana ilahi güç ve kudret örnekleri ve Yüce Yaratıcı hakkında 

doğru bir fikir verir. Daha sonra Allah’ın birliğini ispat etmeye girişerek ev-

ren üzerinde tam bir kuvvet ve kudretle emrini yürüten ezelî ve ebedî yüce-

lik sahibi bir Allah’ın, ne ortak ne de benzeri olmadığını, doğmamış ve do-

ğurmamış olduğunu ortaya koyar. Bunun sonunda Allah’ın birliği gerçeği 

parlak bir güneşin manevî bir kudrete boyun eğerek dünya ufkundan, kendi 

kendisine doğması gibi insan vicdanında doğmaya başlar. Ayrıca Kuran’da 

“Eğer yerde ve gökte iki ilah bulunsaydı bunlar birbirine uymayan istekleriyle evre-

nin düzenini bozarlardı.”13 ayeti gibi nice açıklayıcı ayetler de tabiatın amacına 

uygundur. Bundan dolayı inkârcılar tarafından bile reddedilemezler. Nasıl 

reddolunabilsinler ki varlıklarda görülen düzenlilik, tabiat kanununun işle-

yişi, düzenli bir tempo bunların genel bir emre yalnız bir tek emredenin em-

rine bağlı olduklarını ispat etmektedir. Böyle iken o mutlak emredenin bir-

den fazla olmasını düşünmeye imkân mı kalır?  

Allah’ın mahiyeti ve varlığına gelince: Bunun Hıristiyanlar tarafından 

aksakallı bir ihtiyar şeklinde tanıtılması akıl ve fikir sahiplerini güldürecek 

bir durumdur. Düşünülmez mi ki bir kişinin ihtiyar olması için evvela genç 

ve çocuk olması gerekir. Çocuk da mutlaka doğmaya muhtaçtır. Öyleyse 

Allah da bir ananın çocuğu olması gerekir. Bu da gülünecek bir ilahlık dü-

şündürür. Bundan başka, ihtiyarlık yok almaya ve ölüme yakındır. Allah 

ihtiyar olursa vefat da etmesi gerekir. Zihinleri bu kadar saçmalıklara sürük-

leyen bir dinde vahdet ışığı nasıl bulunur.  

İman sahibi düşünürler ise Cenabıhak için bir cisim ve beden düşünül-

mesini akıldışı sayarlar. Bir şeyde cisim ve şekil düşünülmesi için o şeyin 

sınırlı olması gerekir. Çünkü şekil denilen şey cismin sınırlarının görenin 

gözünde sınırlılığı ile düşünülmesi mümkündür. Cenabıhak ise sonsuz bo-

                                                      
13 Kur’ân-ı Kerim, Enbiya 21/22.  
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yutları çevrelediği ve çevrelemesi gerektiği halde nasıl sınırlandırılmış olabi-

lir ki bir insan şeklinde mi yoksa dev şeklinde mi olduğu düşünülebilsin? 

Yüce Kur’ân gerçi Cenabıhakk’a Basîr ve Sem’i gibi sıfatlar verirse de bu-

radaki görmekten göz, işitmekten kulak asla düşünülemez. Göz ile görmek, 

kulak ile işitmek ihtiyacı yalnız kulda olabilir. Cenabı Allah ise yalnız gö-

zün, kulağın değil, görme gücünün ve işitme gücünün de yaratıcısıdır. Allah 

görüyor, işitiyor diye Cenabıhakk’ı gözlü, kulaklı düşünmeye asla imkân 

yoktur. Görme ve işitmede durum böyle olduğu gibi diğer bütün zâti ve 

subûtî sıfatlarda ve binlerce isimler ve yaratıcı sıfatlarda da böyledir. Bütün 

güzel sıfatlar Cenabıhak’ta toplanmış bulunmakla beraber bu sıfatların ge-

rektirdiği organların hiç birisi Cenabıhakk’a uygun görülemez. Çünkü bu 

uygun görülme Allah’ta bir eksiklik düşündürür. Hâlbuki Allah olanın kesin 

olarak ve tamamen başkasına muhtaç olmamakla ihtiyaçtan uzak olması 

birinci apaçık gerçeklerdendir.  

İman sahibi düşünürler bütün evrende, Yüce Yaradan’ın apaçık kudre-

tini görerek bu gözlemleriyle imkân âleminde en bilinen bir şey varsa o da 

en Yüce Zat olduğuna şüpheleri kalmamıştır. Fakat ilahlığın en büyük şa-

nından olması gereken münezzehlik (tüm noksanlıklardan uzak olmak) de 

Yaradan’ın bedenselliğini düşünmeye o kadar engel olmuş ki hepsi: “Sub-

haneke ma arafnâke hakka marifetike ya ma’ruf (Seni her türlü noksan sıfat-

lardan tenzih ederiz. Sen’in mahiyetini gereği gibi bilemedik. Ey bilinen!” 

demeye mecbur olmuşlardır. “İman sahibi düşünürler” dediğimiz değerli 

kişiler, Müslüman oldukları için Hıristiyanlar tarafından kabul edilmeyecek 

olursa deriz ki sonsuz boyutlar içinde şaşıran ve hayran kalan bir astronoma 

sorsunlar. Zihnini sürekli akıp giden atar damarlar üzerinde yorarak ken-

dinden geçer derecesine varan bir cerraha sorsunlar. Sözün kısası tabiatı 

incelemekle uğraşan filozofların hepsine sorsunlar. Görünen ve bilinen eser-

leriyle kendisinin de bilgi derecesine hayran kaldıkları Yüce Yaradan’ın ci-

simliğini hiç düşünmüşler mi? Düşünebilmişler mi? Düşünebilmeye cesaret 

etmişler mi? Benzeri olmayan sanatlı eserleri akılları şaşkına çeviren Bir Al-
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lah’ın zatının akıllara sığması mümkün olur mu? Hepsinin bu konuda hayre-

tini bildireceklerine hiç şüphemiz yoktur. Çünkü hayretini dile getirdiklerini 

kitaplarında görüyoruz.  

Öyleyse mükemmel kudret sahibi o Allah, böyle akıllardan uzak bir Al-

lah olduğu halde bir kadına yaklaşması, ondan çocuk edinmesi ve Yahudiler 

elinde işkenceye uğraması gibi saçmalıklardan ne kadar uzak olacağını dü-

şünmemeli midir? Yoksa bütün şeriat sahipleri, dünyanın bütün filozofları 

hep kâfirdirler de yalnız Cenabıhakk’ı maskaraya çeviren Hıristiyanlar mı 

doğrudurlar? Asla! Yüz bin kere hayır!  

 İman sahibi düşünürlerin seçkinleri konuyu bu derecede de bırakma-

mışlardır. Allah’ın noksan sıfatlardan uzak olmasında bir noktaya varmış-

lardır ki Allah Birdir sözünü sadece Kur’ân’da gördükleri için değer verebil-

meye cesaret etmişlerdir. Yoksa bir şeye bir demek için de o şeyin birliği dü-

şüncelerde gerçekleşmesi ve bunun için de o şeyin sınırları belli olması gere-

kir. Allah’ın sınırı belli olmadığından teklik sözünü bu sözün dışında olarak 

istenilen anlama almak da mümkün değildir. Bunun içindir ki Yüce Kur’ân 

bu anlamı açmak için “Ortaksız, benzersiz, bağımsız, bir” gibi vasıfları da bil-

dirmiştir. Yine bunun içindir ki iman sahibi düşünürler, Cenabıhakk’a yal-

nız “Vacip/zorunlu” veyahut “Vacibü’l-Vücut/varlığı zorunlu” demiştir. 

Yani varlığı zorunlu ve gerekli olan veyahut daha doğrusu kendi varlığı 

kendiliğiyle var olmuş ve varlığı zorunlu bulunmuş olan demektir.  

İşin tabiatı bakımından bundan başka hiçbir gerçek olamayacağı belli ve 

açık bulunduğu halde Hıristiyanlar nasıl olup da Allah’ın ilahlığında bir 

Üçleme bulabilmiştir. İsterse üçü bir, biri üç olmak gibi bir deli saçmasının 

anlamını, kendileri anlayabilmiş olsunlar. Acaba bu bir’lerin her birinin 

hangi sınırda diğerinden ayrıldığını nasıl görmüşler? “İlahlık cevherinde 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un ortaklığı” diye bir saçmalıkta da bulunurlar ki 

ilahlık cevherinde Baba Oğul ve Rûhulkudüs’ün ortaklığı demektir. İlahlık 

cevheri ne imiş ki bu cevherde ortaklık mümkün olsun? Cevher, maddî ise 
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de manevî ise de Cenabıhak cevherden, arazdan her şeyden uzak olması 

gerekir. İlahlık şanı bunu gerektirir.  

Sözün kısası, Hıristiyanlığı Üçleme gibi saçmalıklara düşüren şey Cena-

bıhakk’ı, bir kadının rahmine sokmaktan başlayıp bir çarmıh üzerinde öl-

dürmeye varıncaya kadar alçak ve küçültücü bir şey saymalarından ortaya 

çıkmıştır. İman sahipleri ise yapıttan yapana geçmek suretiyle Cenabı-

hakk’ın gerek varlığını ve gerek mutlak zorunlu birliğini yalnız eserlerinden 

anlamaya cesaret etmiş ve ilahlığın mahiyeti ile uğraşmayı gereksiz ve bü-

yük günah olarak düşünmüştür. Akıl Cenabıhakk’ın yarattığıdır. Hıristiyan-

ların anne rahmine sığdırdıkları Allah, akla sığacak olsa bile Yaratan’ın yara-

tılmışlarla sınırlı olması gerekir. Bu da kesinlikle ve tamamen saçma olur.  

Burada bir soru sorulabilir. Denilebilir ki: “Allah akılla kavranamaz ise 

Kur’ân nakillerinden/vahiylerinden Allah’a dair olan ayetler ve bu ayetlere 

dayanarak iman sahibi düşünürlerin yaptıkları çıkarsamalar, nasıl akla uy-

gun olabilir?”  

Bu sorunun bir safsatadan ibaret olduğunu soruyu soranlar da bilir. Yü-

ce Kur’ân’ın Allah’ın varlığına, birliğine, doğurmaz, doğmaz olduğuna ve 

diğerlerine dair mevcut olan doğru nakilleri/vahiyleri aklın ötesinde olan 

Cenabıhak için işin tabiatının verdirdiği hükümlerdir. Bunların asıl akılla 

kavranması da Allah’ın cisimliğinin insan aklının dışında olduğu hakkında-

ki nakildir. “Ma arafnake hakka marifetike ya maruf (Ey gerçek mahiyetini bileme-

diğimiz bilinen.)” demek işte en akla uygun bir sözdür. Bu söz Kur’ân’ın na-

killeri/vahiyleri üzerine fikir kuranların anlayacağı ve kabul edeceği sözdür. 

Akla uygun olmayan söz ise Cenabıhak aklın yaratanı olarak akıldan da 

yüce iken “Allah şöyledir böyledir” diye söylenen sözdür.  

Şimdi Hıristiyan inanç esasları ile İslâmiyet’in inanç esasları arasındaki 

fark bu kadar açık ve belirgindir. Bütün medeniyet dünyası düşünürlerinin 

Hıristiyanlığa göre güya kâfir olmaları Allah’ı noksan sıfatlardan uzak gör-

melerindendir. Bundan dolayı İslamiyet Tevhidin aslı olduğu halde Chaub-
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riand’ın Hıristiyanlık için bulduğu gelecek, Hıristiyanlığın gülünç duruma 

düşmesinden ibaret olur. Fakat İslâmiyet’in bu hakikat nuru, ne zaman olsa 

dünya filozoflarının dikkatlerini çekeceğinden asıl en parlak geleceğin 

İslâmiyet’in geleceği olacağı açıktır.  
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1. CHATEAUBRİAND’A GÖRE AHLAK KANUNU 

Önsözümüzde görülecektir ki Chateaubriand ahlak kanununu “şefkat 

ve sadaka kanunudur.” diye belirtmişti.  

Tereddüt etmeden karar veririz ki insan topluluğu ve medeniyet için 

herkesin boyun eğdiği bir kanun olması gereken ahlak kanununun, yalnız 

şefkat ve sadaka kanunundan ibaret olduğunu hiçbir akıl sahibi asla kabul 

edemez. Gerçi insanlar için asıl kanun, kanunlar kanunu dinî kanunlar ol-

duğu kabul edilmiştir. Bununla beraber bu kanunun da temeli olması gere-

ken vahdeti rabbaniye (Tanrı’nın tekliği) meselesinde, tekliği üçlemede ara-

mak, akıl sahiplerine göre ne kadar reddedilmesi gerekirse yine insanlığın 

ve medeniyetin temel kanunlarından olan ahlak kanununun yalnız şefkat ve 

sadaka kanunundan ibaret olduğu da o kadar reddedilmiştir.  

Avrupa ahlakçıları ahlak kanunlarının yalnız şefkat ve sadakadan ibaret 

olduğunu yeterli görmemişlerdir. Diğer ahlakî değerleri de açıklamak için 

ciltler doldurmuşlardır.  

İnsanlar için ahlak kanunu olarak yalnız şefkat ve sadaka kanunu yeterli 

görülürse insanların aciz, fakir ve sadakaya muhtaç dilenci olmaları da ge-

rekir. Acaba insan topluluğu yalnız fakirler, dilenciler yurdu mudur? 
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Şefkat ve sadaka kanunu, yalnız şefkate, sadakaya muhtaç olanlar üze-

rinde etkili değildir. Şefkat ve sadakayı yerine getirecek zenginlere de bu 

kanunun emirleri geçerli olması gerekeceğinden ahlak kanununun yalnız 

şefkat ve sadaka kanunu olması medenî topluluğun sadece sefiller yurdu 

olmasını da gerektirir. Eğer ahlak kanunu, yalnız şefkat ve sadaka kanu-

nundan ibaret olursa zenginleri de fakirleri de içine alması gereken insan 

topluluğunda ahlakî görevler, yalnız zenginler tarafından fakirlere şefkat 

göstermek ve sadaka vermekten ibaret kalır. Bu da medeniyetin gelişmesi 

için asla yeterli bir eksiklik demektir.  

Fakat zannedilmesin ki şefkat ve sadakayı yasaklamak istiyoruz. Ger-

çekte hem de en mükemmel şekliyle İslâmiyet’te bulunduğu ve işin tabiatı 

gereği elde bu kanunun da bulunmasına ihtiyaç olduğu halde belirtilen kut-

sal kanunu hafife almak bize mi düşer? Biz ahlak kanununun en mükemme-

lini de bu bölümün sonunda göstereceğiz. Burada anlatmak istediğimiz bir 

şey varsa o da: Chateaubriand’ın ahlak kanununu, yalnız şefkat ve sadaka 

kanunundan ibaret olmasını yeterli görmesinin hatalı olduğu ve ahlak ka-

nununun şefkat ve sadakadan başka daha birçok hükümleri de bulunduğu 

görüşlerinden ibarettir.  

 Öyleyse Chateaubriand bu eksikliği bile bile niçin kabul etmiş? Kendi-

sine kalsaydı bu eksikliği yapmazdı. Chateaubriand gibi bir araştırmacı, 

kendi özgür düşüncesine kalsaydı yalnız mutlak teklik ile yetinerek Üçleme 

gibi gülünç bir şeyi de kabul etmezdi. Fakat Hıristiyanlık açısından bakıldığı 

halde nasıl ki tekliği üçleme ile kirletmekten başka çare yoksa ahlakı da yal-

nız şefkat ve sadaka ile uyumlu duruma getirmekten başka çare olmadığı 

için belirtilen kanunu, yalnız şefkat ve sadakaya bağlamıştır.  

Hıristiyanlığın melekçe ahlak üzerine kurulmuş olduğu çok iyi bilindiği 

halde melekçe ahlakın da yalnız şefkat ve sadakaya bağlı olduğunu görmek 

hayret etmenize mi sebep oluyor? Hâlbuki hayrete hiç yer yoktur. Bu bölü-

mün gelecek konusu bu gerçeği size ispat edecektir. Gösterecektir ki üçle-

meye çalışmak, insana ortada bulunan teklik gerçeğinin nurunu nasıl kay-
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bettiriyorsa şefkat ve sadaka için uğraşmak da yüce ahlakı, erdemlikleri ve 

insanlığın olgunlaşmasını öyle kaybettirerek Cenabıhakk’ın özgür yarattığı o 

şerefli yaratığı, tembelliğin esiri, iğrenç bir duruma getirmektedir.  

 Bununla beraber ilk önce Hıristiyanlığın ve onun da Katolik mezhebi-

nin geleceğin çözümü şanına uygunluğunu ispat eylediği iddia olunan bu 

şefkat ve sadaka kanununu iyice inceleyelim ve özelliğini anlayalım da ge-

nel ahlak kanununun diğer hükümlerini de ondan sonra bildirelim. Şefkat 

ve sadaka kanununu doğrudan doğruya biz kendimiz incelemeye girişecek 

olursak belki tartışmada tartışma gayretiyle Hıristiyanların bizi özür dile-

meye hak kazanacakları şekilde dilimizi kullanırız. Bundan dolayı şefkat ve 

sadaka meselesinde gerek olumlu ve gerek olumsuz yapılacak tenkidi yine 

Hıristiyanların kendilerine bırakalım.  

Ahlak ilmi filozoflarından Prof. Paf, Hıristiyanlık şefkatine dair Konsor 

siyum (şirketler birliği)’da geniş bir makale yazmıştır. Bu makalede, Hıristi-

yanlık şefkatini iki açıdan da tenkit ettiğinden bu meselede onun eleştirisine 

başvurmak istiyoruz. Bu başvurmaya mecburuz. Çünkü ahlakın bu nokta-

sında ne o taş yürekli Fransızlara başvurabiliriz -ki insanın açlıktan nasıl 

öldüğünü görmek için aç kalıp ölen zavallının başı ucunda çekinmeden, 

kayıtsızlık ve ilgisizlikle otururlar- ne de o aşırı düşünce sahiplerini tercih 

edebiliriz ki insan şefkatini hayvanlara da göstermek için dernekler kurarak 

kendi memleketleri içinde açlıktan adam ölürken, atlara köpeklere güçlü 

yiyecekler yetiştirmeye çalışırlar.  

Bu gibi konularda aşırı gitmek de hiç konu etmemekte zararlıdır. Fakat 

Prof. Paf Hıristiyanlık şefkatinin melekçe iyiliklerini yüceltmek için en din-

dar Hıristiyan ne söyleyebilecekse söylediği gibi şefkat ve sadakanın varlı-

ğını istememek suretiyle yapılabilecek sorgulamayı da ortaya koymaktan 

geri durmamıştır.  

Bundan dolayı Prof. Paf’ın makalesinden, ilk kısmını bir konuda ve ikin-

ci kısmını da diğer konuda söyleyeceğiz ki bir prof.ün iki açıdan bu şefkati 
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nasıl görüp ne şekilde eleştirdiği anlaşılsın. Böyle yaparsak Hıristiyanlardan 

özür dilemeye mecbur olmayacağımızı ümit ederiz.  

 

2. PROF. PAF’A GÖRE HIRİSTİYANLIK ŞEFKATİ  

Prof. Paf’ın makalesinin ilk kısmı aynen şöyledir: 

“Bir duygu vardır ki insan kalbi onun mahiyetini tanımadan uzun za-

man onu saklamıştır. Daha sonra Hıristiyanlık bu duyguyu gizlendiği derin 

yerden keşfedip uyandırarak birdenbire coşkuya getirmiştir. Bütün dünya-

nın hayret ve alkışlarına mazhar olacak bir şekilde Hıristiyanlığın ortaya 

çıkışına kadar insanlığın ve medeniyetin varlığından bile haberi olmadığı bu 

duyguyu, Hıristiyanlık manevî bir dönüşümle insan hayatını değiştirecek 

dereceye ulaştırmıştır. Bu yüzden elde edilen sonuçları henüz teker teker 

sayma imkânı yoktur. Bu duygu şefkat’tir ki insanların kendi cinsine olan 

sevgileri demektir. İnsanî duygular arasında bu duygu diğerlerinden farklı 

ve iyi bir sonuca ulaştırdığı gibi insan için sebep olduğu manevî faaliyet do-

layısıyla da insanlığın diğer özelliklerinden farklıdır. Bir duygu, insanın kal-

binde sakin ve kendi kendisine meşgul olursa dışarıda hiçbir belirtisi olma-

yabilir. Fakat şefkat duygusu böyle değildir. Onun varlığının şartlarından 

birisi iş, hareket ve eserdir. Çünkü Hıristiyanlık belirtisi bulunmayan şefkati 

hiç yokmuş gibi hapsetmiştir. Şefkatin belirtisi aslında manevîdir. Yani o 

belirti, fedakârlıkta aşırı gitmek demek olacağından şefkate bir duygu veya-

hut bir erdem demek mi gerekeceği bilinemez. Bu iki şeklin ikisini de içine 

alacak şekilde diyelim ki şefkat, yapılan işlerde belirtisini gösteren bir duy-

gudur. Hıristiyanlık onu bir erdemlilik derecesine ulaştırmıştır.  

Hıristiyanlık, insanların kendi cinsinin yararları için de çalışması gerek-

tiğine inandırmanın yeterli olmadığını anlamıştır. Bunun için insanlara yal-

nız iyilik etmeyi tavsiye etmemiş kendi cinsini sevmeyi de emretmiştir. Bu 

ise bir sevgiye diğerini karşılık getirmek demektir. Kendini sevmekle kendi 

cinsini sevmeği, birbirinden daha az şiddetli ve daha az derin olmadan bir 
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dereceye ulaşmayı sağlamıştır. Bu konuda Aziz Pavlus’un şu sözlerini din-

leyelim:  

“Kardeşlerim! Ben size insanlarla meleklerin söylediklerini söyleyecek 

olsam, bende şefkat olmadıktan sonra ben tınlayıcı sesler yayan bir çandan 

başka bir şey olamam. Bende peygamberlik kuvveti olsa bütün sırlar ve giz-

liliklere vakıf olsam, her şey bana malum ve açılmış bulunsa imanım vara-

bildiği dereceye varıp da dağları yerinden kaldırmaya yeterli olsa eğer, şef-

katim olmazsa hiç değerim olmaz. Fakirleri doyurmak için bütün malı feda 

etsem, vücudumu ateşlere atsam, bende şefkat olmadıktan sonra bunların 

hepsi boşa giderler.”  

Etkili konuşmalar, öğütler hatta bunların tavsiye ettiği ahlak yüceliği ve 

hayırlı iş bile şefkat ateşinin kalplerde meydana getirdiği o büyük sıcaklık ile 

meydana gelmezse ruhlara gereği gibi etkisi olmadığı gibi çok az bir etki 

meydana getirse dahi geçici ve hızla yok olur.  

Eski felsefe, sonradan Hıristiyanlığın ortaya koyduğu bazı gerçekleri 

keşfetmişti. Hâlbuki insan topluluğunun çökme aşamasında genel ahlak 

bozulduğu zaman da eski felsefe yürürlükteydi. Her taraftan yıkılmaya yüz 

tutan bir medeniyet binasını Hıristiyanlık ortaya çıkmakla beraber güçlen-

dirmeye başlamıştır. Bunun için ne yapmıştır? İnsanlara kalp dilini söyle-

miştir. İnsanlar arasında birlik ve sevgi öğütlemiştir. Şefkat sesine karşı esir-

ler kendi zincirlerinin düştüklerini görmüş ve akan kanlar nefret nazarıyla 

görülmeye başlayarak kanın akmasını zevk ve neşeyle seyredenler bu vahşi 

âdeti terk etmişlerdir. Medeniyet şartları bakımından birbirine uzak olanlar 

yaklaşmışlar ve bir şefkat ve sevgi gayreti köleyi efendisine yaklaştırmayıp 

sadaka düşüncesi zenginin kalbine doğru yol bulmuş ve fakirler de halkın 

merhamet duygusunun hedefleri oldukları görülmüştür.  

Şefkatin sesine karşı insan topluluğu yardıma ve desteğe muhtaç olanla-

ra merhametli bakışlarını çevirmekle zayıflar için sığınaklar ve bunları idare 

için dernekler kurmuştur. Savaşta sakat kalanların geleceklerini ve terk olu-
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nan çocukları ve ihtiyarları hep koruma gayretiyle her belanın, her sıkıntıla-

rın karşısında koruma ve yardım elini uzatmıştır. Hıristiyanlık dünyasında 

şefkatin eseri olan haller başlı başına bir tarih meydana getirecek kadar 

önemlidir. Şefkat sesleri her şeyden fazla kadınların ince kalplerine etki ede-

rek bunlar da türlü türlü dernekler kurarak bütün ömürlerini fakirlere yar-

dım etmeye hazır hale gelmişlerdir. Bu kadın cemiyetleri, en cesur askerler-

den daha cesur olan adamlarını uzak memleketlere kadar göndermişlerdir. 

Bunlar çeşitli tehlikeler atlatarak korkulu ormanlarda ve yıkık kulübeler 

içinde buldukları halkı asıl adları olan “vahşi” diye çağırmayıp belki “kar-

deşim” diye çağırarak kendi dinlerine, kendi medeniyet mutluluğuna davet 

etmektedirler.  

Sevgi, aşk, çocuk sevgisi, anne-baba şefkati ve vatan sevgisi gibi duygu-

ların hepsi şefkat kavramı içinde toplanırlar. Şefkat bunların hepsinden daha 

kapsamlı olduğu için hepsini kendi kavramı içine alırsa da bunları yok etmiş 

olmaz. Belki onların da eklenmesiyle yalnız maddî felaketlerden değil ma-

nevî felaketlerden de etkilenmesiyle bir yönde sadakaya muhtaç olanları 

görür. Fakat diğer yönden teselliye muhtaç olanları da görerek her ikisinin 

yardımına koşarlar. Bir eli ile yaralının kanını silerse diğer eliyle de bir sıkın-

tı sahibinin gözlerinden akıttığı yaşları siler. Açıkça görülen felaketleri nasıl 

savmaya çalışırsa açıkça görülmeyen kötülükleri de gidermeye öyle gayret 

eder. Hele şu gizli sıkıntı sahiplerinin ağırbaşlılık ve şereflerine asla dokun-

maksızın yardımlarına yetişmeyi de bilir. Ruhanî yaraların derinliğine o 

kadar güzel sonda atarak tedavi eder ki şefkatin ince elleriyle yapacağı te-

daviler yaralı ruha acısını hiç duyurmaz.  

Her yardıma muhtaç olanların hâllerine, değerlerine göre gereken tutu-

mu göstermekte ve gereken dili söylemekte de şefkat çok ustadır. Onur ve 

gururlarını incitmeden en katı olan kalpleri yumuşatarak kendi görevi olan 

çare buluculuk görevini yerine getirmeye çalışır. Zorba bir adamın başkaları 

aleyhindeki öfkelerini yatıştırmak için kendisini o kızgınlığa karşılık tehli-

keye uğramaktan dahi çekinmez. Şefkat, kendi acıma şanının belirtisine is-
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yan ederek kendisine kötülük edenleri bile tam bir ağırbaşlılık ve incelikle 

hoş görerek hiçbir kin ve öfke tutmaz. İnsanların haksızlığı, zulmü onun 

merhametini harekete geçirir. Asla kızgınlığını harekete geçirmez. Burada 

da Aziz Pavlus’un hayrete değer olan şu sözlerini belirtmekten kendimizi 

alamıyoruz: 

“Şefkat sabırlıdır, alçak gönüllüdür. Şefkat asla isteklerine düşkün de-

ğildir. İmrenen ve kıskanan değildir. Şefkat asla telaşlı ve şiddetli değildir. 

Hiç büyüklenmez. Şefkatte uzak emeller de yoktur. Kendi çıkarını aramaz. 

Hiç kızmaz. Hiçbir şey hakkında kötü zanda bulunmaz. Tercih edilen hak-

sızlıklardan memnun olmaz. Daima doğruluktan huzur duyar. Her şeyi hoş 

görür, her şeye inanır, her şeyden ümitli olur. Her acıyla da üzüntü duyar. 

Her halde, her şeyde insanlık ve alçak gönüllülük ve sabırla hareket ediniz. 

Birbirinize yaptığınız kötülüklere şefkatle tahammül ediniz. Fikir birliğinizi 

korumak için çalışma ve gayrette bulununuz. Hepiniz bir vücut ve bir fikir-

siniz. Çünkü hepiniz bir ümit ile ümitlenmeye çağrılmışsınız. Herkesin ba-

bası olan Allah’tan başka Allah yoktur. Allah kendi koruyucu kanatlarını 

her şeye yayarak varlığı da hepimizde yaygındır.” 

İşte Prof. Paf’ın Hıristiyanlığın şefkat ve sadakasını Hıristiyanlık açısın-

dan övücü şekilde eleştirisi burada son buldu. İnsafla düşünülsün ki Hıristi-

yanlık şefkatini Kardinal Arnu da yazmış olsa bundan daha Hıristiyanca 

yazabilir miydi? Dünyada hiçbir erdemlilik, hiçbir hikmet yokken bunların 

hepsini Hıristiyanlığın kurmuş ve yaymış olduğu hakkındaki inancı bile 

Prof. Paf dikkate değer bulmuştur. Gerçi şefkat ve sadaka kanunu Hıristi-

yanlıktan önce de bir dereceye kadar ortaya çıkarılmış ise de bunu asıl orta-

ya çıkaran ve insanların kalplerine yerleştiren hep Hıristiyanlık olduğunu da 

-velev ki pek haksız olarak olsun- kabul etmiştir.  

Biz burada Hıristiyanlığın şefkat ve sadakasına dair söyleyeceğimiz şey-

leri fazla söylemeyelim. Ahlak kanununun bundan ibaret olmadığı, olsa bile 

Hıristiyan şefkati ve sadakasının bir toplumu mutlu edemeyeceği hakkında-



− Müdafaa − 

 
 

~ 73 ~ 

ki görüşlerimizi diğer konulara bırakalım. Hıristiyanlık şefkat ve sadakasını 

Prof. Paf’ın bir de felsefe açısından nasıl gördüğünü inceleyelim.  

 

3. PROF. PAF’IN HIRİSTİYANLIK ŞEFKATİNE FELSEFİ AÇI-

DAN BAKIŞI  

Hıristiyanlık şefkati örneği kendi eleştirisinde de görüldüğü üzere Hıris-

tiyanların en yüksek noktaya kadar çıkarmalarına göre insanlığın mutluluğu 

için yalnız bu kanunun yeterli olması gerekirken daima aksi durumun orta-

ya çıkmasını dikkate alan Prof. Paf diyor ki:  

“Şefkat medenî toplumların mutluluğunu sağlamalıydı. Fakat şefkat bu 

işe başlar başlamaz kayboldu. Kalpler onu tanımaya başlar başlamaz kalp-

lerden kovuldu. Şefkat insanın geçmişi olan bencilliği yok edecekti. Fakat 

şimdi insanlara egemen olan yine bencilliktir. Şefkati dünyaya getirmiş olan 

Hıristiyanlık yanlış bir iş görmüş demek oluyor. Şefkatin çöküşünü gerekti-

ren sebepler bellidir. Hıristiyanlık ise bu sebepleri görememişti. Bu sebeple-

rin acı etkileri ispat ediyor ki Hıristiyanlık kendi doğurduğu olan şefkati her 

tehlikeden uzak tutacak bir hale koymamış ve onun yayılması ve devamını 

gereği kadar sağlayamamıştır. Her zaman ve daima haklı olarak denilmiştir 

ki lüzumuna göre kötüye kullanılmayacak hiçbir güzel şey yoktur. Hiçbir iyi 

şey yoktur ki aşırıya gidildiğinde, amacından saptığından dolayı, kötülükle-

re sebep olmasın. Bu gerçek, Hıristiyanlık şefkatine de tamamıyla uygulana-

bilir.  

Şefkat dünyaya geldiği zaman cehalet karanlığı henüz dünyayı kapla-

makta olduğundan insan zekâsı henüz gerekli derecede kuvvetli değildi ki 

herhangi bir duygu uzun uzadıya akıl yerine geçebilsin. Şefkat de kesin bir 

fikir ile sağlam bir temel üzerine kurulmadığından insanlığın diğer duygu-

ları gibi kendi başına kalınca tabiî olarak hızla kaybolmuştur. İnsan aklı ve 

fikri ona gerektiği kadar destek olmadığından şefkat zayıflamış ve yok olma 
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kanunu onun hakkında da emrini icra ederek sonunda şefkat tamamıyla da 

yok olup gitmiştir.  

Gerçi insanlar için kendilerini insan cinsinin mutluluğu arzusuyla istekli 

hale getirecek yüce bir duygu ile duygulandırmak yeterli olmaz. Bu mutlu-

luğun neden ibaret olduğunu ve hangi vasıtalarla bu mutluluğa ulaşmanın 

mümkün olacağını da bilmesi gerekir. Hâlbuki Hıristiyanlık şefkat sözünü 

söylediği zaman insanlar için gerçek mutluluğun ne olduğu henüz belli ol-

mamıştı. Bu mutluluk fikri o kadar az bilinirdi ki Katolik mezhebi bu konu-

da yanlışa düşerek bize çok fazla üzülmeye değer olan örnekler gösterebildi. 

Hıristiyanlık insan fıtratını yanlış anlamıştır. Bundan dolayı hayata bir çeşit 

sürgün ve uzaklaştırma anlamı vermiştir. Hayatı sefillikle dolu ve insanlık 

görevini de o sefilliklere katlanmaktan ibaret göstermiştir. Yalnız uhrevi 

hayata önem vererek insanları manastırlara tıkmış ve ruhban yaşayışının 

çılgınlıklarına sevk etmiştir. “Böyle yaparsa haklarında iyilik yapmış olur.” 

diye düşünmüştür. Binaenaleyh güya ruhların kurtuluşunu sağlamak için 

insanlığın kutsal kanunlarını ayaklar altına attığından barış ve huzur arzu-

sunda bulunan Allah’ın (İsa’nın) dinî memurları ve ilahî şefkat ve merhamet 

tellalları görülmüştür. Kendi insanlarını soğukkanlılıkla genel felakete 

mahkûm etmişlerdir. Hem de kendi insanlarını öyle işkenceler içinde öl-

dürmeye kadar gitmişlerdir. En müthiş barbarlık asırları bile işkencenin bu 

derecesine hayran olsalar yeridir.  

Hıristiyanlık şefkati daha fazla açıklanmış olsaydı bu kötülüklere düşer 

miydi? İnsan evladı şu dünyada devamlı bir sefalete katlanacak olsa kendi 

çalışmasını kısmet ve nasibinin belirlediği sonuçları elde etmeye sevk ve 

harcamaktan ümitsizliğe düşerek insanın ebediyen bir fakirlik halinde kala-

cağını Hıristiyanlık dikkate alıp önem verseydi, insanları o fakirliğe sevk 

eder miydi? Kalpteki vesveselere akıl ve düşünceden başka hiçbir şeyin ga-

lip gelemeyeceğini ve Cenabıhakk’ın insana akıl ve zekâ vermesinin ve insan 

tabiatını çalışkan yaratmasının maksadı, bunları kullanarak kuvvetlerini 

arttırmaktır. Yine Cenabıhakk’ın diğer bir bağışladığı nimeti olan özgürlük 
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de insanı layık olduğu yüceliğe ulaştırmak ve devamlı çalışarak kendini ve 

kişiliğini güzelleştirmekle beraber, dünyevî ve uhrevî maksatlarını da elde 

etmek için olduğunu Hıristiyanlık eğer dikkate alsaydı, insanı cehalet ve 

onun sonucu olan tembellik içinde bırakır mıydı?  

Bundan dolayı şefkat ne kadar yüce, ne kadar ilahî olursa olsun, insana 

asıl layık olduğu mutluluğu verememiş demektir. O mutluluğa ulaşma se-

beplerini ve vasıtalarını da ortaya koymamış demektir. İşte bunun içindir ki 

insan şefkati unutmuştur. Bu da Hıristiyanlığın en başında gelen hataların-

dan birisidir.  

Yalnız başkalarının kurtuluş ve çıkarlarını düşünmek, yalnız belalara 

sabır ve haksızlıklara tahammül ve kendi çıkarını feda etmeyi tavsiye etmek-

le Hıristiyanlık çok yüce bir ahlak dersi vermiştir. Kötülük edenlere bile iyi-

lik etmeyi tavsiye ile insanları melek derecesine çıkarmıştır. Fakat bunlar 

insanların sadece görevleridir. İnsanların hukuklarını (haklarını) da belirlemek 

gerekirken Hıristiyanlık onu belirlememiştir. İnsan haklarını da sadece onla-

rı terk ve feda etmeyi önermek için hatırlatmıştır. Hıristiyanlık bu hükümle-

riyle insanları layık oldukları yücelik ve yükseklikten mahrum bırakmıştır. 

Düşünmemiştir ki tavsiye ettiği ağırbaşlılığı, yumuşaklığı, fakirliğe taham-

mülü kabul edecek adamlar varsa da halkın fakirliğini baskı ve zulümle kö-

tüye kullanacak zorbalar da az değildir. Bu sebeple Hıristiyanlık bu birleş-

tirmeleriyle ortaçağ tarihinin sayfalarını kanla dolduracak zulümlere, şiddet-

lere yol açmıştır. Zorbaları zalimce isteklerinde güçlendirerek şefkatin gerek-

lerinden olan insan uyuşukluğu bunların zorbalıklarını sürdürmelerine se-

bep olmuştur. Zalimlerin kötüye kullanımlarına kim karşı koyabilecekti? 

Hıristiyanlık bir Hıristiyanın uğradığı belalar ve kötülüklerden şikâyet et-

mesini bile yasaklıyor. Zulüm zincirine vurulmuş olan adama, bu zinciri 

kırıp kurtulmayı tavsiye etmek şöyle dursun, kendisini bu duruma koyan 

zalimi kutsayarak onun için hayır dua etmeyi bile emrediyor. Ya, bir zorba 

bir mazlumu bu hâle koyunca, o mazlumun imdadına kim koşabilecek ki 

Hıristiyanlık sabır ve tahammülü kesin olarak emrediyor. Hıristiyan şefkati 
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sahibi bu mazluma yardım edecek olsa ruhanî görevlilerden işittikleri söz-

lerle ona sabır ve tahammül etmeyi ve kendisini bu hale koyan için de hayır 

duada bulunmayı tavsiye edeceklerdir! 

Öyleyse şefkat, insanları başkasının menfaati ve esenliğine sevk edecek 

yerde başkasının menfaatinin ve esenliğinin yok olmasına da sevk etmiş 

olmuyor mu? Bencillere bir kat daha pençelerini kuvvetlendirecek silahı 

verdiği halde, acizlere de sabır ve tahammülden başka kalkan vermeyince 

yeryüzünden ilahî adaleti yok etmiş olmuyor mu? Şefkat, “bütün insanlık 

için kendini feda etmeyi” emretmiş. Hâlbuki bu emir ne olmuş! “Bütün in-

sanlar zalimler ve zorbalara feda olsun” şeklini almış. Çünkü bütün insanla-

rın elinde sabır ve tahammülden başka dayanacak bir teselli kaynağı bu-

lunmadığından din, merhamet ve adalet tanımayan kötülere karşı daima 

mağlup olmuştur. Şefkat, sonunda mazlumu zalime karşı savunmaktan aciz 

kalmış. İnsanlığı kendi düşmanlarına karşı savunmak için hiçbir kalkan ko-

yamamış. Gerçi herkese iyilik etmeyi öğretmek istese de kötülüğü nasıl en-

gellemesi gerekeceğini öğretmemiş. Bu durumda yapmak istediği iyiliği 

kendisi yok ederek, sonunda kendisi de yok olmuştur.  

Hâlbuki insan topluluğunun şefkate karşı yapacağı şikâyet yalnız bu 

değildir. Şefkatin, hak tanımayan zalimlere fırsat vermesi, kendisinden 

meydana gelen kötülüklerin tamamı değildir. Dilenciliği, tembelliği teşvik 

etmiş olması da insan medeniyetinin şikâyet edeceği bir kötülüktür. Dilenci-

lik ve tembellik insan topluluğu için genel bir kötülüktür. Bu durumda hal-

kın yumuşaklık ve ağırbaşlılığını, sabır ve tahammülünü kötüye kullananlar 

bileği güçlü olan zorbalar değildir. Yaratılışındaki alçaklığa yenilen alçak ve 

hileci ve akılsız fakirlerdir ki halkın şefkatini kötüye kullanıyorlar. Fakirlik-

lerini gösterince halkın kalplerinde acıma meydana getireceklerinden emin 

oldukları ve şefkatin dürtüsüyle halkın böyle fakirlere genellikle yardımda 

bulunacaklarından emin olduklarından şefkat ve merhameti kötüye kullana-

rak ferah ve rahat yaşayabileceklerini düşünmüşler, sonunda halkın kendi-

lerine para vermesini bir çeşit umumî borç şekline koymuşlardır.  
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Bunlar boyunlarını bükerek ve acındırıcı bir sesle “şefkat, sadaka!” diye 

seslenirler. Halk bu sözleri işitince Hıristiyanlığın kendilerine belirlemiş ol-

duğu görevleri hatırlayarak çocukları için çalışarak kazandıklarının bir mik-

tarını onlara verir. Bu miktarlar diğer miktarlarla birleşerek büyük bir top-

lam meydana getirirler. Dilenci, kendisine sadaka verenlerden daha zengin 

olur. Böyle çalışmadan elde edilen zenginlik, işte tembelliğin en kuvvetli 

destekçisi olur. Tembelliğin dilencilik ile birleşmesi üçüncü bir kötülüğe 

daha ortam hazırlar ki o da ikiyüzlülük, dalkavukluk olur.  

Bu tembellik ve dalkavukluğun insan toplumunu temelinden sarsacağı-

na hiç şüphe yoktur. Çünkü dilencilik tarafı galip gelince halka karşı fakirlik 

gösterenlerin fırsat buldukça hırsızlık ve katilliğe kadar varacakları kesindir. 

İkiyüzlülük ve dalkavukluk yönü ağır bastığı zaman da gerçekte mutsuz 

olmadığı gibi hakkıyla çalışacak olsa mutlu bile olacak olanlar dilencilerin 

bir başka türlüsü olarak büyük kimselerden dilenmeye kalkışarak kendileri-

ni zavallı göstermek suretiyle kolayca refaha ulaşırlar. Asıl yoksullar ise du-

rumlarını utançlarından dolayı kimseye açamayarak yine zavallı kalırlar. Bu 

durumda şefkat onların yardımına asla yetişememiş olur.  

İnsan kalbinde bulunan yüksek duyguların en değerlisi olan şefkat duy-

gusuna karşı bu eleştiriler gerçi üzüntü vericidir. Fakat bizi bu eleştirilere 

sevk eden şey bir apaçık gerçeklik değil midir? Meydana gelen olaylara ba-

kalım. Şefkatin çok fazla etkili olduğu zamanlar ikiyüzlü dilencilerin arttığı 

ve Avrupa’nın her tarafında cana kıyan haydutların çoğaldığı zamanlardır. 

İspanya’nın o dindar haydutları inkâr mı edilir ki bir ellerini sadaka istemek 

için uzattıkları halde diğer ellerini de hançere uzatırlardı? Ya Paris’te sonra-

dan Mucizeler Avlusu denilen yerde hileleri ortaya çıkan bir takım sahte sa-

katlar inkâr mı edilir ki genel şefkat en fazla bu dilencileri yükselttiği halde 

içlerinde yine birçok katiller bulunurdu? Hıristiyanlığın en fazla değer veri-

lerek etkili olduğu ülkelere bakınız. Ne görürsünüz? Halkın cehaletinden, 

sefilliğinden, fakirliğinden ve zalimlerin haksızlığından, birçok ikiyüzlü ve 

dalkavukların da dilenmelerinden başka bir şey görülür mü?  
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Pekiyi. Bundan ne sonuç çıkaracağız? Şefkatin bütün kalplerden kovul-

duğu için kendimizi mutlu mu sayalım? Yine kalplerimiz bu değerli duygu 

ile süslensin diye dua mı edelim? Böyle bir sonuç bizim düşüncemizden 

uzaktır. Biz bugün öyle bir asırda bulunuyoruz ki şefkati kötüye kullanılma 

sebeplerini iyice görüp sonuçlarının nasıl yok edildiğini anlayabiliriz. Daima 

akıl ve tecrübeden yararlanarak şefkati yok sayan sebepleri ortadan kaldı-

rılmak için gayret edilse ne güzel sonuçlar alınabileceğini de gözlemliyoruz. 

Aslında insanlara gerçek dünyevî mutluluklarının ne olduğu ve bu mutlu-

luğa ulaşmanın sebepleri neler olduğu gösterilip de zulmün ve bencilliğin 

önüne bir set çekilecek olsa kendi iradeleri dışında kazaya uğrayan gerçek 

zavallıların yardımlarına yetişme yolu genişletilse genel şefkatten çok büyük 

sonuç elde edilebilir.  

Burada bize kuvvetlice bir itiraz edilebilir. Denilir ki: İnsanlara kendi 

doğasında bulunan özelliklerini gösterip kendi hakları ve görevlerinin ne 

olduğunu öğretirseniz, adaleti sağlam temeller üzerine kurarak hak elde 

etmenin yolunu bulursanız, bu başarınızla şefkati insanların kalplerinde 

tekrar uyandırmış olabilir misiniz? Hıristiyanlığın yaptığı bu işi sizin de ya-

pabilmeniz için sizin ilminizden, sizin kanunlarınızdan daha büyük ilimlere 

daha büyük kanunlara ihtiyaç görülmez mi? Hıristiyanlığın vermiş olduğu 

imanı siz verebilir misiniz? Sizin havarileriniz var mıdır ki Hıristiyanlığın 

havarileri tarafından insan kalbine sokulan şefkat ateşini sokabilsin? Felsefe, 

kendi soğuk dersleriyle kalpleri ısındırmaya yeter mi? Özellikle sizin inan-

cınız neden ibarettir? Fikirlerin birleşebileceği bir nokta olarak sizde fikir ve 

inanç birliği var mıdır? İmansızlık, inançsızlık ancak bencillikten başka hiç 

bir şey meydana getirmez. Mezarın öte tarafında kendisi için hiç bir şey 

görmeyen adam kendisi için tek mutluluk olarak gördüğü dünya nimetin-

den kendi cinsi için kendisini yoksun bırakmak ister mi? 

Gerçi insanî erdemlerin tekrar ortaya çıkmasına en çok engel olan şey 

genel inançların şekil ve derecesi ve belli bir nokta üzerinde belirsizliği ve 

nice muhalefetlerle dağılması hususlarıdır. Bununla beraber insanların birbi-
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rine karşı sevgi beslemelerinden ümitsiz olmamalı mıdır? Bu duygu insana 

bir din tarafından mı aşılanır? Yoksa doğuştan var mıdır? Bir kere sönerse 

bir daha yakmak imkânsız mı olur? Fakat bu durum şimdi mevcut değildir. 

Her tarafta bugün aranılan budur. Şu andaki insan topluluğunda şimdi ek-

sik olan şey bu duygudur. Toplumu canlandıracak olan da yine bu duygu-

dur. Böyle bir duruma karşı kalp ve duygu sahibi olanlar tabiî bir dinin ger-

çekleri üzerine psikolojiden yararlanarak yeni bir ahlak kanunu yapmalıdır. 

Yapılan bu kanunun herkes tarafından anlaşılabilmesi ve binaenaleyh insan 

fikir ve kalbinin birbirine bağlanması için bugün kabulünü mecbur gördük-

leri ilim üzerine o yeni kanunu oluşturmak amacıyla toplanamazlar mı? 

Eğer bu mümkün ise iş başına ey insanlık taraftarı olanlar! İlimlere dayanan 

inançları canlandırarak herkesin anlayıp kabul edebileceği gerçekleri ortaya 

koyunuz. Bu durumda inançların zorunlu sonucu olan iyi duygular da orta-

ya çıkar. Fakat tecrübesi Hıristiyanlıkta görülmüş olduğu üzere duygu deni-

len şey kendi başına yürüyemeyeceğinden ve mutlaka onu aklın idaresine 

bağlamak gerekeceğinden onu akla, düşünceye bağlamalıdır ki bütün fela-

ketlerden kurtularak sonsuza kadar kuvveti devam edebilsin. İnsanın ilk 

önce duygudan başlayarak insan topluluklarının oluşmasına da iyi duygular 

hizmet etmiş ise kesin olarak bilmelidir ki duygudan ibaret bulunan gerçek-

ler devri geçmiştir. Akıl ve düşünce devri gelmiştir. Bu gün insanların du-

rumlarını kanunlaştırmak yetkisi ilimlere kalmıştır. Fakat bu da meseleyi 

dar bir çerçeve içinde hapsetmeyi gerektirecek durum değildir. Her halde 

duygular da bu çerçeveyi gereği kadar genişletir. Hiç şüphe etmemelidir ki 

insan kalbinde cömertlik, iyilikseverlik ve kendi cinsini sevme duyguları 

henüz vardır. Gerçi hakkını almak gibi bu hislerin varlığını uygun görmeye-

cek olan yeni duygular, evvelkileri biraz derine gömmüş ise de yok etme-

miştir. Dünyanın düzeni ve huzuru için gerekli olan ve mazlumun hakkını 

almak için zalim hakkında sertlik sayılan bu duygular kendi görevlerini ye-

rine getirdikten sonra yine şefkatli duygulara ortam açarlar. Belirtilen duy-

guları insanlık kendi kendisine uyandırıp coşkuya da getirebilir. Çeşit çeşit 

ihtiyaçlarında muhtaç olduğu tecrübe ve kuvveti, tabiat âleminin açık hü-
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kümlerinden sonuç çıkardığı gibi kalp ve ruha ait hususlar için de önce tabi-

attan ihtiyaç duyduğu sonuçları elde edebilir. O halde şefkati de unutmaz ki 

bundan insanlığın mutluluğu için büyük etkiler bekleyebilecektir. Tabiatın 

bu nimetini de akıl gibi, tedbir gibi diğer nimetlerle süsleyerek kötüye kul-

lanmaya meydan vermeksizin faydalanma yolunu elde etmiş olur.  

İşte şefkat bu şekilde yenilenirse bütün kutsal kuvvetiyle dönmüş olarak 

eski kötüye kullanmaları hatırlatmamak için ismini de insanlık sözüne dö-

nüştürür.”  

 

4. PROF. PAF’IN MAKALESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCEMİZ  

Prof. Paf da Chateaubriand gibi bir Hıristiyan olduğu halde şefkatin yok 

olmasını düşünerek gelecek için bu yüce duygunun tekrar canlanmasını Hı-

ristiyanlıktan değil başka bir şeyden bekliyor. Demek oluyor ki gelecek için 

Hıristiyanlığın emirlerini ümit edemediği gibi bu amacı başka bir şeyden 

bekliyor. Acaba neden bekliyor? Fen ve tabiat üzerine kurulmuş bir dinden 

bekliyor. O dinin de hangi din olacağını yakında inceleriz.  

Prof. Paf’ın ikinci makalesini, Hıristiyanlığın geçmişi bugünü ve gelece-

ğinden ibaret olan bu ciltteki genel amacımızın tamamının gerçekleşmesi 

için dikkatle okumalıyız.  

Hıristiyanlık şefkati konusunda Prof. Paf’ın eleştirisine ortam hazırlayan 

şey yalnız şefkat değil, Hıristiyanlığın daima hayal üzerine kurulmuş bu-

lunmasıdır. Binaenaleyh daha Paf’ın: “Şefkati dünyaya Hıristiyanlık getir-

miş.” demesi bile bir vehim bir hayalden ibarettir. Eğer dünyaya şefkati Hı-

ristiyanlığın getirmediği ve insanda birçok duyguların tabiî olduğu gibi şef-

katin de tabiî olduğu dikkate alınsaydı, şefkat hiçbir zamanda yenilmez ve 

Paf gibi insanlık taraftarı olanlar da kan ağlamazlardı.  

Prof. Paf: “Hıristiyanlık insan tabiatını yanlış anladı.” sözünü ne kadar 

doğru olarak söylüyor! “Bu hayata bir çeşit sürgün ve kovulma yeri diyerek 
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hayatı sefillikle dolu ve insanın görevinin de bu sefilliklere katlanmaktan 

ibaret zannetti.” diye o doğru sözü yine dosdoğru olarak da yorumluyor. Bir 

din, insan tabiatını bile anlamamışsa o dinin mensubu olacak adamların ta-

biatındaki şefkati yine o din vermiş diye düşünmek doğru olabilir mi? Böyle 

anlayışı, anlatışı yanlış olan bir dinden şefkat kanununda olsun devam ve 

ebedîlik ümit olunabilir mi?  

Prof. Paf birinci makalesinde Hıristiyanlıkta olan melekliği övmek için 

şefkat sesine karşı esaret zincirlerinin kendi kendisine düştüklerini şöyle an-

latıyor: “Akan kanlar nefret nazarıyla görülmeye başlayarak kanın dökül-

mesini tam bir neşe ve keyifle seyredenler bu vahşi âdeti terk etmişlerdir.” 

diyor. Sonra da hikmetli tenkitlerinde: “Barış ve huzur isteğinde bulunan bir 

Allah’ın dinî görevlileri ve şefkat ve ilahi merhamet çığırtkanları görülmüş-

tür ki kendi insanını soğukkanlılıkla genel felakete mahkûm etmişlerdir. 

Hem de kendi insanlarını işkenceler içinde öldürmeye kadar gitmişlerdir. En 

korkunç barbarlık devirleri bile işkencenin bu derecesine hayran kalsalar 

yeridir.” şeklindeki sözleri de söylemiş olması hayrete sebep mi olur?  

Hayır! En doğrusu ilk sözleri hayret vericidir. Çünkü Hıristiyanlığa veri-

len bu şekildeki üstünlüklerin tamamı yok iken bunları cidden düşünüp de 

inananların da bulunması hayrete şayan olur. Yoksa insanları istedikleri gibi 

ezmek için fakirleştirmekten ibaret bulunan bir dininin engizisyonları, cellat-

ları da olacağı en uygun bir yoldur.  

Bakınız, bakınız! Prof. Paf daha neler söylüyor! Hıristiyanlığa göre din-

den çıkma sayılan ne sözler söylüyor. Diyor ki: “Cenabıhakk’ın insana akıl 

ve zekâ vermekten ve insan tabiatını çalışkan yaratmaktan maksadı insanla-

rın bunları kullanarak güçlerini artırmaktır. Yine Cenabıhakk’ın diğer bir 

hediye ettiği nimeti olan özgürlük de insanı layık olduğu yükselişe ulaştır-

mak ve devamlı çalışarak kişiliğini ve özelliklerini süslemekle beraber dün-

yevî ve uhrevî maksatlarını da elde etmek için olduğunu eğer Hıristiyanlık 

önemli kabul etseydi insanoğlunu cehalet ve onun getirdiği fakirlik içinde 

bırakır mıydı?”  
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Bu sözleri kime söylüyorsunuz ey Prof.! Hıristiyanlara mı? Onların 

mevcut İncillerinde Allah’ın verdiği aklı, zekâyı kullanmaması emrediliyor. 

Kardinal Arnu ne diyordu: “Akıl erdireceğim diye düşünmeyeceksiniz. Kö-

rü körüne inanacaksınız!” demiyor muydu? İncillerin hükmüne inanmak 

lazım gelirse Cenabıhakk’ın insanın fıtratını çalışkan yaratması sanki hata-

dır. İncil insanı çalışkanlıktan kesin olarak yasaklıyor. Özgürlük mü? Ne 

yazık! İncil hükmüne göre Hıristiyanlar tokattan silleden kurtulmayacaklar-

dır. Bir yüzlerine tokat yeseler diğerini çevirip hem de vuran elleri kutsaya-

caklardır.  

Prof. Paf diyor ki Hıristiyanlık insanlara görevlerini öğretmiş ise de hak-

larını öğretememiştir. Hatta görevini de öğretmemiştir. Eğer görevlerini öğ-

retmiş olsaydı hukuk da onun içinden çıkardı. Çünkü özgürlük ve genel 

huzur herkesin hakkıdır. Herkesin görevini yerine getirmesiyle kazanılır. 

Hıristiyanlık ise görevini öğretmekten de aciz kaldığı için insan hukuku da 

yok olup gitmiştir.  

Hıristiyanlık şefkatinin insanları köpeklerden daha aşağı duruma dü-

şürdüğüne, bir köpeğe vurulacak olsa sonra gelip vuran eli yalamak ve öp-

mek derecesindeki acizliğiyle beraber yine ağlayıp feryat etmek hakkı iken 

Hıristiyanlık şefkatinin bu şikâyet ve sızlanmayı da yasakladığına ve genel 

uyuşukluktan dolayı Hıristiyan zulümlerinin yayıldığına dair Prof. Paf’ın 

ortaya koyduğu düşünceler o kadar doğrudur. Avrupa’nın Ortaçağ tarihi 

incelenirse bir Prof. Paf tarafından Hıristiyanlık şefkatini eleştirmek için ya-

zılmış zannedileceği görülür. Hele kutsal ışığın indiği başların sahibi olan 

papaların ve diğer kilise büyüklerinin pislikleri, rezillikleri, kötülükleri sanki 

şeytanları bile utandıracak dereceye vardığı halde sadece Hıristiyanlık uyu-

şukluğu asırlarca bu alçaklıklara tahammül etmeye sebep olmuştur.  

Şükürler olsun! Medeni ülkelerde din adına halkı ısıran dişleri kırıp ve 

halkın dişlerini söken zulüm kerpetenlerini yok eden yenilikçilerin yardım-

ları sayesinde Hıristiyanlık da, onun şefkati de değerinden düşmüştür. Fakat 

yalnız Hıristiyanlığın batıl kirliliğine uğramış bulunan bu yüce duyguyu 
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insan kalbinden silmenin mümkün olamadığını Prof. Paf da görmüştür. 

Bundan dolayı Hıristiyanlığın kötüye kullanmalarına tekrar ortam hazırla-

mamak için insan şefkatinin tabiî saflığına uygun yeni bir yol açmak müm-

kün olup olmadığını düşünüyor ve şu soruyu soruyor: “Bu gün insanların 

kabulünü mecbur gördükleri tek gerçek tek gerçek yani fen üzerine o yeni 

kanunu yani şefkat ve sadaka kanununu kurmak amacıyla insanlar bir araya 

gelemezler mi?”  

Niçin gelemesinler? Hatta gelmemişler midir? Bugün üç yüz milyon ka-

dar insan bu tabii ve ilmî kanuna bağlıdır. İslâm dininden ibaret bulunan o 

yüce kanun on üç asırdan beri vardır.  

Prof. Paf diyor ki: “Tecrübesi Hıristiyanlıkta görülmüş olduğu üzere 

şefkat duygusu kendi başına yürüyemeyeceğinden ve mutlaka onu aklın 

yönetimine bağlamak gerekeceğinden belirtilen duyguyu akıl ve düşünceye 

bağlamalıdır ki tamamen yok olmaktan kurtularak sonsuza kadar kuvveti 

devam edebilsin.”  

Amaç bu ise o amaç meydana gelmiştir. Her bir manevî kanun gibi şef-

kat kanunu da İslâm dini tarafından akıl ve düşünceye bağlanmış ve on üç 

asırdan beri geçerliliği devam ettiği halde Hıristiyanlıkta görülen tecrübe 

gibi bir kötülüğü görülmediğinden bundan sonra da Allah dilerse devam 

edeceği kesin olarak görülmüştür.  

Prof. Paf’ın dediği gibi duygudan ibaret bulunan ve Hıristiyanlığın ger-

çekleri denilen kuruntular devri gerçekten geçip de akıl ve düşünce devri 

gelmiş ise bizce bu sözün anlamı Hıristiyanlık devri geçerek İslâmiyet devri 

gelmiş demektir. Prof. Paf diyor ki: “Bugün insanların durumlarını inceleme 

yetkisi ilimlere ve fenlere kalmıştır.” Biz deriz ki: İnsanların durumlarını 

inceleme yetkisi daha bundan üç yüz sene evvel ilim ve fenne bırakılmıştır. 

Hz. İsa -şimdiki İncillerin rivayetine göre-insanları ekip biçmekten, eğirip 

dokumaktan engelleyerek insanın yaratılıştan getirdiği özelliklere müdahale 

ettiği halde Hz. Muhammed hurma ağacı dikmeyi bahçıvanların daha iyi 
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bildiğini kabul etmekle ziraat tekniğine karışmamış, savaş işlerinde komu-

tanlarının görüşlerini alarak savaş tekniğine lüzumsuz parmak sokmamış. 

Tıp tekniğini din ilmi kadar önemli görerek uzmanını geliştirmeye teşvik 

etmiş. Yeryüzünde gezip dolaşmakla geçmiş milletlerin akıbetlerini araştır-

ma emriyle coğrafya, etnografya ve tarih tekniklerini geliştirmeyi gerekli 

görmüş. Sözün kısası dünya işlerinde de âlim olanların bağımsızlıklarını 

kabul etmekle din işlerinde gerekli olan şeylerin yorumunu da ilim ve tek-

nikte uzman olanlara havale buyurmuştur. Bu gerçeklerin hepsi birçok 

Kur’ân ayeti ve peygamber hadisiyle sabittir.  

Prof. Paf’ın dediği gibi mükemmel bir ahlak kanunu insanları yalnız 

yoksulluğa, yalnız felaketlere, sabır ve tahammüle sevk etmemelidir. Maz-

lumun hakkını zalimden almak yüksek ahlak kanununun en büyük emridir. 

Hıristiyanlıkta bunun zerresi bile olmaması en büyük eksikliğidir. İslâm ise 

en büyük önemi bu hakkı alma konusuna verir.  

Burada Hıristiyanlığın şefkat kanununa karşılık İslâm’ın üstünlüklerine 

dair bu birkaç sözü söylediğimize bakıp da iki kanunu birbiriyle karşılaştır-

maya giriştiğimiz zannedilmemelidir. Prof. Paf’ın Hıristiyanlığın kötüye 

kullanmasının önlenmesi amacıyla insanlara ilmî ve tabiî bir kanun koyma 

imkânı bulunabileceğini düşünmesinden sonra: “Öyle ise iş başına ey insan-

lık taraftarı olanlar!” diye yaptığı bir çağrıya karşı bu amacın bin üç yüz se-

neden beri elde edilmiş olduğunu göstermek için söyledik. Yoksa iki kanun 

arasında olan farkı ortaya çıkarmaya başka şekilde çalışacağız. Çalışacağız ki 

Hıristiyanlık şefkatten ibaret olması gerekirken Hıristiyanlık şefkatinin yok 

olmasına Prof. Paf’ın yaptığı şahitlik ne kadar haklı olduğu görülsün. Böyle-

ce Chateaubriand’ın Hıristiyanlık için hayal ettiği parlak gelecek de ham ha-

yalden ibaret olduğu gerçekleşsin.  

Hıristiyanlığın ahlak kanunu ile İslâmiyet’in ahlak kanununu karşılaştı-

racağız. Bunda amacımız Chateaubriand’ın inandığı gibi ahlak kanunu, yal-

nız şefkat kanunundan ibaret olmadığını ve daha başka şeylerden ibaret 
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olduğunu göstermektir. Evvela İncillerin telkin ettiği ahlakı incelemekle baş-

layarak karşılaştırmamızı yapalım.  

 

5. İNCİLLERİN AHLAKI  

Bir gerçeği ortaya çıkarmak gayretiyle yazan bir kimsede aşırı bir taraf-

girlik bulunamaz. Biz de kendimizi bu durumda gördüğümüzden dolayı 

Hıristiyanlık şefkat ve sadaka kanunlarını incelemeye girişerek Hıristiyan-

lıkta şefkat ve sadakanın tamamen yok olduğunu ispat etmeyi istemeyiz. 

Böyle bir ön yargı ile hareket etmeyi ilk önce biz reddederiz. Amacımız ah-

lak kanununun, yalnız şefkat ve sadaka kanunundan ibaret olamayacağını 

ve bunun üzerine geleceğin de sadece bu kanundan dolayı Hıristiyanlığa açık 

olmasını düşünmenin imkânsızlığını ispat etmektir. Buna göre ilk önce 

okurlarımızın düşüncelerinde bu gerçeği belirlemeyi gerekli görürüz. Hıris-

tiyanlıkta şefkat ve sadaka, ahlakın temeli olarak kabul edilmiş olsa bile bir 

dinin, bir şeriatın hükümlerinin tamamında bir bütünlük, bir uygunluk ol-

mazsa bu hükümlerin hiç birisinde geçerlilik kabiliyeti bulunamaz. Yine 

bunun gibi bir dinin emirleri insanın gücünün üstünde olursa o emirlerde 

geçerlilik kabiliyeti asla bulunmaz.  

Mesela Hıristiyanlık gibi bir din beyaza bazen mavi, bazen açık yeşil di-

ye karar vererek sonra beyazlığın korunması için üzerine ocak kurumundan 

bir badana çekilmesini tavsiye ederse amaç beyazlık olduğuna göre bu hü-

kümlerin hiç birisinde uygunluk bulunamayacağından hiç birisi de yürür-

lükte kalamaz. Yine böyle Hıristiyanlık insanlara: “Yerlerin altına ininiz, 

yeryüzünün katmanlarını gözlemleyiniz, zerre kadar imanınız varsa mer-

kezdeki sıcaklıkla kebap olmazsınız. İsterseniz göklerin üstüne çıkınız, zerre 

kadar imanınız varsa soğuk dondurucu atmosferde donmaz buz kesilmezsi-

niz.” diyecek olsa bu gibi şeylerin yapılması insanın gücü üstünde olduğu 

için bu gibi emirler de yerine getirilemez.  
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Bir dinin, hükümleri o dinin temelini oluşturan taşlar gibidir. İşte bu taş-

lar gereği gibi döşenerek kuvvetlendirilmemiş olursa dinin temelinde sağ-

lamlık olamaz. Hatta şefkat ve sadaka hükümleri gibi bazı taşlar kuvvetlice 

yerleştirilmiş olsalar bile altlarındaki, üstlerindeki ve yanlarındaki hükümler 

yani diğer taşlar, bir özel uyum ve bağlantı ile yerleştirilmiş olmadıkça yine 

temelde sağlamlık düşünülemez.  

Eğer Hıristiyanlık asıl kurucusunun koyduğu şekilde kalmış olsaydı da 

sonradan değiştirilerek aslından çıkarılmış olmasaydı, Hz. İsa gibi bir pey-

gamberin dinindeki sadaka ve şefkat kanunu, diğer kanunlar ve hükümlerle 

beraber asla kötüye kullanılmadan yürürlükte kalırdı. Prof. Paf gibi bilginle-

ri de: “Dünyada kötüye kullanılmayacak kanun olamaz.” şeklinde şikâyetle-

re mecbur etmezdi. Fakat Hıristiyanlık, havari adında birkaç balıkçının ka-

lemleriyle yazılmış ve asıl İsa dini kaybolmuş olursa Prof. Paf gibi filozof: 

“Hıristiyanlık insan doğasını tanımamış.” diye haklı itirazda bulunur. Bir 

din insan fıtratını tanımaksızın kurulursa insan fıtratı üzerinde o dinin hü-

kümlerinin yürürlükte bulunması düşünülebilir mi?  

Neticede Hıristiyanlıkta sadaka ve şefkat kanununun neden ibaret ol-

duğunu ve bu kanunun ahlak kanunu denilen şeyin yerine geçip geçemeye-

ceğini ve sadece ahlak kanunu sayesinde geleceğin de Hıristiyanlığa açılıp 

açılmayacağını okurlarımızın iyice düşünmesi gerekir. Bu sebepten dolayı-

dır ki bu konuya da İncillerdeki Ahlak ismini verdik.  

İnsan ahlakı ve huyları üzerinde en büyük etki eden şey imandır. Bir 

milletin veyahut yalnız bir tek kişinin imanı kuvvetli olursa bağlı olduğu 

dini bütün hükümlerine boyun eğmesi, itaat etmesi de o oranda kuvvetli 

olur. İman, inanmak demektir. İmanın meydana gelmesi için anlama ve aklı 

kullanma yani söylenen şeyi anlamak ve o şeylere akıl erdirmek gerekir. 

Bundan dolayı Yüce Kur’ân’da da daima “Ta ki anlayasınız, ta ki akıl erdiresi-

niz” buyruluyor. Öyle ise mübarek sözlü Hz. İsa’dan hangi sözler çıkarılmış 

ve bunlara da havarilerin nasıl ve ne şekilde inanmış olduklarından başlaya-
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rak bu güne kadar Hıristiyan imanının nasıl devam edegeldiğine kısa bir 

göz atarak düşünelim: 

İncillerin sözüne göre Hz. İsa ilk davetini Celil Denizi’nin kenarında ba-

lık avlarken gördüğü Petrus ile kardeşi Andravus’a yapmıştır. İlk kabul 

eden de bunlar olmuştur. Peygamberlik iddiasında bulunan bir adamın ilk 

defa davet ettiği adamları hangi mükemmel bilgilerle ve inandırıcı ve uyarı-

cı sözlerle davet edeceğini işin tabiatını göz önünde bulunduranlar derhal 

düşünebilirler. Hâlbuki Matta İncili’nde (4/19, 20) bildirildiğine göre, “On-

lara dedi ki: “Ardımca gelin ve ben sizi insan avlayan avcılar yapacağım.” 

Onlar da hemen ağları bırakıp onun ardından gittiler.” Şimdi düşünmelidir 

ki İsa’nın bu iki kardeşe söylediği sözlerde dine, imana dair ne gibi inandırı-

cı sözler vardı? Ya Petrus ile Andravus bu sözlerden ne anlam anladılar ki 

işlerini güçlerini bırakıp da görevi ne olduğunu bilmedikleri bir adamın ar-

kasına düştüler? Ya bir dinin ilk çağrı ve kabul tohumu bu kadar basitçe 

ekilmiş olursa ondan nasıl bir iman ürünü meydana gelebilir? 

Diğerlerine yapılan çağrıyı İncil şu şekilde anlatıyor: “İsa daha ileri gi-

dince iki başka kardeşi yani Zebedî’nin oğulları Yakup’la Yuhanna’yı gördü. 

Babaları Zebidi’yle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. 

İsa’nın ardından gittiler.” (Matta,4. 21. 22) Bu çağrılara bu kabullere çok iyi 

dikkat etmelidir. İkinci çağrıda yalnız çağırdı diyor. Acaba ne söyledi de ça-

ğırdı ki Yakup ile Yuhanna işlerini, babalarını, akrabasını, babasının tanıdık-

larını terk ederek İsa’ya bağlı olmak derecesinde kuvvetli bir iman ile mü-

min oldular? İlim ve irfan sahibinden olanlar arasında bile böyle bir gel de-

mekle gelip bağlanmak derecesinde çabuk birleşme meydana gelmesi düşü-

nülemez.  

 Kardinal Arno’nun düşündüğü iman gibi bunlar da düşünmeden ta-

şınmadan, anlayıp akıl erdirmeden körü körüne gidivermişler denilirse Hı-

ristiyan düşüncesine çok uygun söz söylenmiş olur. Akla, düşünceye uygun 

söz söylenmiş olamaz. Bu durum akla o kadar aykırıdır ki aykırılık biraz 

sonra böyle gelişi güzel inanıveren havarilerin de kendilerine tabi olanların 
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dillerinden imansızlıkları anlaşıldığı zaman ortaya çıkmıştır. Bunun gibi işte 

biz de ortaya çıkaracağız.  

Bizi bu araştırmamızdan engellemek için Hıristiyan kelam ilmine göre 

bize bir itiraz da bulunulabilir. Denilir ki: “Hz. İsa’nın daima açık ve belli 

olan mucizeleri güneş ışığı gibi balıkçıların gözleri önünde parladığı için 

derhal iman ettiler.” Matta İncilinin 4. bölümünün 22. cümlesine kadar oku-

duğunuz cümleleri takip eden diğer cümleleri de okursanız görürsünüz. Bu 

cümleler de şunlardır: “Ve İsa bütün Celil’i dolaşıp toplanılan yerlerde öğre-

tir ve göksel egemenliğin müjdesini seslenirdi ve halk arasında her hasta ve 

hastalığı iyileştirirdi 14/23.” “Ve onun şöhreti bütün Suriye’ye yayıldı ve 

ona bütün dertlileri ve çeşitli hastalık ve ağrılar çekenleri getirirlerdi ve on-

lara şifa verirdi 14/24.” “Ve ona Celile’den ve Dekapolis’ten ve Yeruşa-

lim’den ve Yahuda vilayetinden ve Ürdün’ün ortasından nice cemiyetler 

tabi olurdu14/25.”  

Gerçi bize böyle bir cevap verilebilirse de bu cevap bizim ortaya çıkara-

cağımız gerçeği araştırmaktan asla alıkoyamaz. Aksine daha fazla çalışma-

mızı sağlar. Çünkü İncil’in bildirdiği bu mucizeler, ilk dört havarinin İsa’ya 

tâbi olmalarından sonra bildirilmiştir. Petrus, Andravus, Yakup ve Yuhan-

na’nın tâbi olmalarına kadar İsa’nın hiçbir mucizesi bildirilmemiş olduğu 

gibi İncillerin rivayetine göre, Hz. İsa’nın o zamana kadar mucizelere önem 

vermediği bile anlaşılır. İşte Dört Havarinin tâbi olmalarından önce Mat-

ta’nın 4. bölümünün 6. ve 7. cümlesinde Hz. İsa’yı şeytan tarafından imtiha-

na çektirerek şeytan: “Eğer Allah’ın oğlu isen, kendini heykel damından 

aşağıya at.” dediğinde İsa’nın: “Yazılmıştır ki Rab Allah’ını imtihan etmeye-

sin.” dediği rivayet olunur. Hıristiyanlar düşüncesine kalsaydı Hz. İsa ilk 

önce en büyük iman düşmanı olan şeytanı rezil etmek için ona bir mucize 

göstermeliydi. Ne hacet? Yine İncillerin sözüne göre Hz. İsa, sonra da muci-

ze konusuna o kadar büyük bir önem vermemiş. İşte Matta İncilinin 24. bö-

lümünün 23. ve 24. Cümlelerinde: “Eğer o zaman biri size: İşte Mesih bura-

da, ya da İşte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte pey-



− Müdafaa − 

 
 

~ 89 ~ 

gamberler türeyecek, bunlar büyük gösteriler ve harikalar yapacaklar. Öyle 

ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.” denilmiştir. Demek 

oluyor ki mucizeler, alametler büyük de olsalar sahte peygamberler ve sahte 

mesihler tarafından da ortaya konabilirmiş. Bunu söyleyen İncil’dir! Dikkat 

edilsin! Yalnız mucize üzerine kurulan bir dinin İncilleri bu sözü söylüyor-

lar.  

Hâlbuki körü körüne yapılan imandan ciddi sonuçlar çıkarılamayacağı 

gerçeğini ortaya koymaktan bizi yukarıda açıklanan itiraz engelleyememiş-

tir. Bu itiraz, aksine çalışmamızı daha fazla kuvvetlendireceği yine İncil ayet-

lerinden belli olur: Eğer Mesih’in mucizeleri bir kimsede mükemmel bir 

iman meydana getirmeye yeterli olmuş olsaydı o mükemmel imanın da her-

kesten evvel havarilerde meydana gelmesi gerekirdi. Buna karşılık bakınız 

İncil’de ne görüyoruz: “Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalga-

lar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu Matta 8/24.”  “Öğ-

renciler gidip O’nu uyandırarak: “Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz!” dedi-

ler 8/25.” “İsa: “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp 

rüzgârı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu 8/26.” “Hepsi hayret içinde 

kaldı: “Bu nasıl bir adam ki, rüzgâr da göl de O’nun sözünü dinliyor?” dedi-

ler 8/27.”  

Dikkat edersek bu kayık hikâyesine gelinceye kadar havariler İsa’nın 

bunca mucizelerini görmüşlerdi. Eğer adı geçen mucizelerin görülmesiyle 

imanlarını bir şekilde istenildiği gibi kuvvetlendirmiş olsalardı zerre kadar 

iman ile dağları kaldırmaya gücü yetmesi gereken bu efendiler denizden 

korkmalı mıydılar? Kendisine bağlı olanları rahatsız edip de: “Ey az imanlı 

adamlar!” diye azarlanmalı mıydılar?  

Fakat acayipliğin daha parlağı Hz. İsa’nın rüzgâra ve denize meramını 

anlattıktan sonra da: “Bu nasıl bir adam ki rüzgârlar da göl de O’nun sözü-

nü dinliyor.” diye hayret etmişlerdi. Demek oluyor ki hâlâ bağlandıkları 

adamın kim olduğunu bilmiyorlar. Hâlâ körü körüne bir gidişteler. Öyle 
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körü körüne gidişten meydana gelen iman da elbette Mesih’in dediği gibi 

çok zayıf olur.  

Havarilerin bu imansızlıklarını bir aymazlığa, bir insanlık hatasına yük-

lemek imkânı da yoktur. Çünkü Hz. Mesih’e bağlı kaldıkları süre içerisinde 

bu durumun pek çok benzerleri görülmüş ve havariler, Mesihleri tarafından 

bundan daha acı azarlamalara defalarca uğramışlardır. İşte bu örneklerden 

birisi de Matta İncili’nde (13/47–58) anlatıldığı üzere İsa’nın havarilerine 

kıyamete dair hikmet dersi verişinden ve birçok örnekler arasında öldükten 

sonra dirilişi, balık avlamasına da benzeterek: “Yine göklerin egemenliği, 

denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya 

çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. 

Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların 

arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak-

tır.” İsa: “Bütün bunları anladınız mı?” diye sordu. Onlar da: “Evet” karşılı-

ğını verdiler. O da onlara: “İşte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş 

her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal 

sahibine benzer.” dedi. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan 

ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başla-

dı. Halk şaşırıp kalmıştı: “Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü 

nereden geliyor? Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem 

değil mi? Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda O’nun kardeşleri değil mi? Kız 

kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyorlar mı? O halde O’nun bu yaptıkları 

nereden geliyor?” diyorlardı. Bu şaşkınca sözlerden sonra, havariler İsa için 

İncilin deyimiyle: “Ve gücenip O’nu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi: 

“Bir peygamber, kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görül-

mez.” İmansızlıkları yüzünden, İsa orada pek fazla mucize yapmadı.” 

İşte bunlar hep İncil sözleridir. Uzun süre İsa ile beraber gezerek muci-

zelerini görmüş, sözlerini işitmiş oldukları bir zata bundan sonra Allah’ın 

oğludur diye de unvan vermeye aday olan adamlar, hala o zatın peygamber-

liğine bile akıl erdirememişlerdir. Ayrıca marangoz oğlunda gördükleri mu-
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cizelere ve hikmetlere ne anlam vereceklerini bilemezlerse bundan ibaret 

bulunan bir imanın kuvvet derecesi de düşünülmeye muhtaç kalır.  

Buna benzer iman zayıflığı meseleleri İncillerde pek çoktur. Ancak bir 

örnek daha vermek isteriz. Matta İncilinin 16. bölümünde İsa’nın öğrencileri 

ile bir görüşmesi anlatılırken 22. cümlesinde deniliyor ki “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 Tan-

rı’ya değil, insana özgüdür.” Arkadaşları tarafından itaat derecesini ve bağ-

lıları tarafından da iltifat derecesini gördünüz mü? İşte bir gel emri ile arka-

sından gelen balıkçılarda itaat bu kadar olur. Peygamberini ve hatta asıl Hı-

ristiyan inancına göre Allah’ını azarlamaktan çekinmediği gibi peygamberi 

veyahut Rabb’i de ona: “Yıkıl oradan ey şeytan!” diye azarlar. Şimdi gayet 

ciddi bir tavır ile düşünelim: Din ve şeriat denilen şeyin temel merkezi 

imandır. O halde o iman da bir peygamberden veya bir Allah’ın oğlundan 

kendi arkadaşlarına -Hıristiyanların deyimince kendi resullerine- bu kadar 

bir metanetle bildirilmiş olursa temel merkezi bu kadar çürük olan bir şeria-

tın hükümlerinde ne kadar geçerlilik olabilir? Bu noktayı iyi düşünmeliyiz ki 

diğer hükümleri hakkındaki karşılaştırmalarımızdan da iyi bir sonuç çıkara-

bilelim.  

Hıristiyanlar kendi kelam ilimlerine dayanarak burada da bize bir itiraz 

edebilirler. Derler ki: “Gerçi havariler ile İsa arasında böyle maceralar inkâr 

edilemez. Fakat İsa ölüp dirildikten ve Kutsal Ruh havarilere geçtikten sonra 

-çünkü Kutsal Ruh, üçüncü Allah hem de birincisi ikincisi gibi aynı Allah 

olduğundan- ilahî nurlar onların başlarını nurlandırmış ve artık ondan sonra 

imansızlığa, itikatsızlığa dair onlarda bir hâl olması şöyle dursun her biri 

sözlerinde hatasız da olmuşlardır. Yalnız onlar değil, havarilerden sonra bu 

yaratıcının nurları kilise babalarına da geçerek papazların hepsi, dereceleri-

ne göre Kutsal Ruh’un aydınlatmasına göre günahsız ve hatasız olmuştur.”  
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Hıristiyanların bize yapacakları bu itiraz en kuvvetli itirazları olacaktır. 

O kadar kuvvetli ki kelam ilimleri bundan daha kuvvetli bir itiraz hazırla-

maya müsait değildir. Ancak temeli o kadar çürük olan bir şeriatın kelam 

ilminde de asla kuvvetli olamayacağından bakınız bu itirazın da ne kadar 

çürük olduğu meydana gelen olaylar ve işin tabiatı gereği nasıl ortaya çıka-

caktır.  

Havarilerin en büyüyü Pavlus ile Petrus olduğu bütün Hıristiyanlarca 

kabul edilmiştir. Çünkü Hıristiyanlığın temellerini atan özellikle bu iki kişi-

dir. Kutsal nurlarla aydınlanmış ve hareket ve davranışlarının hikâyesi İncil-

lerden sayıldığı gibi kendi yazdıkları mektuplar da Kutsal nurların vahyi 

üzerine yazıldıklarından aynı İnciller gibi kutsal kabul edilmiş bulunan bu 

iki kişiden bakınız İsa’nın Allah’ın katına çekilişinden sonra ne gibi hâller 

meydana gelmiştir. İşte size Resullerin işlerinin 21, 22 ve 23. bölümlerini 

açıyoruz. Bu bölümleri tamamen incelerseniz görürsünüz ki havariler Seza-

riye’de imişler. Orada İncilci Filipus denilen kişinin evinde misafir imişler. 

Bu zatın dört bekâr kızı varmış ki peygamberlik ederlermiş (!) Havariler 

Filipus’un evinde misafir iken Yahuda vilayetinden Ağabus adında bir pey-

gamber daha gelmiş. Bu peygamber, Pavlus Resulün kuşağını alıp ellerini 

ayaklarını sımsıkı bağlamış. Sonra demiş ki: “Kutsal Ruh böyle der ki bu 

kuşağın sahibini Yahudiler Orişalim’de (Kudüs’te) böyle gruplara teslim 

edeceklerdir.” Havariler bunu işitince Pavlus’a yalvarmışlar ki Kudüs’e git-

mesin. Fakat Pavlus demiş ki: “Niçin ağlayıp kalbimi kırarsınız? Ben Ku-

düs’te yalnız bağlanmaya değil, fakat Rab İsa’nın adı için ölmeye de hazı-

rım.” Pavlus’un bu sözü üzerine havariler de Rabbin isteği yerine gelsin diye 

razı olmuşlar.  

Şimdi hikâyenin buraya kadar olanı üzerinde düşüncelerimizi bildire-

lim:  

1. Havarilerin en büyüklerinden olan Pavlus da kutsal nurlarla aydın-

lanmış olduğu hatta gökten Allah kendisine seslendiği, Hz. İsa ile göğe yük-
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selişinden sonra bile semaya yönelerek konuşmuş olduğu halde Kudüs’te 

başına gelecek şeyi neden kendisi bilmiyordu.  

2. Bu peygamber Rûhulkudüs’ten aldığı haberi bildirince diğer havariler 

de Rûhulkudüs ile aydınlanmış olduklarından belirtilen habere derhal 

inanmaları gerekirken neden inanmadılar da Pavlus’u engellemeye çalıştı-

lar?  

3. Pavlus Kutsalruh’tan daha mı sadık idi ki “Allah’ın isteği meydana 

gelsin” sözünü onun inadı üzerine söyleyip razı oldular? 

4. Pavlus burada göze aldığı fedakârlığı Kudüs’te yerine getiremeyece-

ğini Rûhulkudüs ile aydınlandığından dolayı biliyor muydu ki açıkça bir 

yalan söyledi? İşte bu düşüncelerden sonra yine hikâyemize devam edelim:  

Pavlus arkadaşlarıyla beraber Kudüs’e vardığında mesela sünneti terk 

etmek gibi Musa şeriatına aykırı yazılar yazdığından dolayı Yahudiler ken-

disini suçlayarak bu günahtan temizlenmek için mabede başvurmayı kendi 

dostları tavsiye etmişler ve: “Fakat bundan sonra kendin de şeriatı koruya-

rak hareket edersin.” sözünü de söylemişler. Pavlus ertesi günü tavsiye edi-

len yedi gün temizlik görevini yerine getirmek için arkadaşlarıyla beraber 

mabede girmiş. Fakat Yahudiler, halkı harekete geçirerek eski suçlarından 

başka, arkadaşları bulunan Yunanları da mabede sokup kirlettiği için döv-

meye ve öldürmeye gelmişler. Bunun üzerine Kudüs’te Roma tarafından 

görevlendirilen komutan, silahlı güçlerle araya girerek Pavlus’u tutuklamış. 

Komutan Pavlus’u kaleye götürürken: “Sen bundan bir süre önce ayaklanma 

başlatıp dört bin teröristi çöle götüren Mısırlı değil misin?” dediğinde Pav-

lus: “Ben Kilikya’dan Tarsuslu bir Yahudiyim, hiç de önemsiz olmayan bir 

kentin vatandaşıyım, rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver.” 

diye halka bir söz söylemek için komutandan izin almış. Bu izin üzerine 

İbranice olarak halka, gökten nasıl bir ses işittiğini ve bu ses üzerine nasıl 

Mesihî şeriatını kabul ettiğini ve başka şeyleri anlatmaya başlamış. Bunun 

üzerine Yahudiler, yaygarayı artırınca komutan Pavlus’u kaleye sokmuş ve 
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havariyi konuşturmak için kırbaçlamaya kalkışınca Pavlus, yanında bulunan 

askere: “Romalı olan bir adamı böyle dövmek caiz midir?” deyince asker 

korkup komutana haber vermiş. Çünkü Romalı olan bir kişinin ayrıcalığı 

vardı. Böyle muamele yapılamayacağından Pavlus’a gerçekte Romalı olup 

olmadığını doğru söylemesi teklif edildiğinde Pavlus: “Evet! Ben seçkin ve 

ayrıcalıklı doğmuş bir Romalıyım.” demesiyle komutan da yaptığı işten 

korkarak kırbaçlatmaktan vazgeçmiş. Bağlarını da çözüp ertesi günü yine 

halka söz söylemesi için izin vermiş. Bu izin üzerine Pavlus tekrar halka 

konuştuğunda Yahudilerin baş hahamı Hananya: “Şunun ağzına vurunuz!” 

diye emredince Pavlus: “Allah sana vuracak ey badanalanmış duvar! Sen 

bana şeriat üzere karar vermeye otururken şeriata aykırı olarak beni dövdü-

recek misin?” demiş. Fakat orada bulunanlar: “Vay sen baş hahama nasıl 

sövüyorsun?” diye kızıp ayaklanınca Pavlus: “Ey kardeşler ben onun baş 

haham olduğunu bilmezdim.” diye itirazlarda bulunmuş. Sonunda kalaba-

lık olan Yahudilerin çoğunluğu Ferisilerden olduğunu görünce düşmanları-

nı ikiye ayırarak bir sınıfını diğeri aleyhine kışkırtmak için de: “Ey kardeşler 

ben Ferisoğlu Ferisiyim!” deyince, Yahudiler birbiri aleyhine ayaklanmış. 

Sonunda Romalı komutan Pavlus’u askerî korumalarla Sezariye’ye vali ya-

nına götürmekten başka bu kargaşanın önünü alacak önlem bulamamış.  

Hikâyenin bu kısmı üzerine de düşüncelerimizi ortaya koyalım:  

1. Pavlus hakkında şeriata aykırı hareket etti diye yapılan suçlama doğ-

ru mudur yanlış mıdır? Doğru ise Rûhulkudüs ile aydınlanmış ve hata işle-

mez bir adam şeriata aykırı hareket eder mi? Yanlış ise İsa’nın adı için ölüme 

hazır olduğu iddiasında olan adam bir iftirayı kabul edip de temizlenmeye 

kendini mecbur görür mü? Hâlbuki suçlamanın doğru olduğu kendi dostları 

tarafından: “Bundan sonra sen de şeriata uygun hareket etmelisin.” diye 

yapılan tavsiyeden de anlaşılıyor.  

2. Romalı komutana bir zaman Mısırlı olmak üzere kendini tanıtmış ol-

duğu halde: “O Mısırlı sen değil misin?” azarlamasına karşılık: “Hayır ben 

Tarsuslu bir Yahudi’yim!” demiş. Önceki ifadeyle bunun arasında fark ol-
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duğundan iki sözün mutlaka birisi yalan olduğu muhakkaktır. Hiç peygam-

berlik şanına sahip olan bir havari yalan söyler mi?  

3. Polis tarafından kırbaçlama başladığında -çünkü Tarsuslu olan Yahu-

di, doğma büyüme Romalı gibi ayrıcalıklı ve tanınmış olamayacağından-

Pavlus bir daha sözünü değiştirerek ayrıcalıklı doğmuş bir Romalı olduğu-

nu söylemiş. Birbirine uymayan üç sözden mutlaka ikisi yalan olacağından 

Rûhulkudüs ile aydınlanmış bir havarinin böyle tekrar eden arka arkaya 

yalan söylemesi uygun mudur?  

4. Ağzına vurulmasını emreden hahamın haham olduğunu bildiği hal-

de: “Sen bana şeriat üzere karar vermeye otururken şeriata aykırı olarak 

beni dövdürecek misin?” demiş olmasına karşılık Yahudiler zoru gösterince: 

“Ben onun baş haham olduğunu bilmiyordum ey kardeşler!” diye özür di-

lemesi de bir yalan değil midir? Eğer gerçekte adamın papaz haham oldu-

ğunu bilmiyor ise, yine bu cemaate karşı: “Ben Rûhulkudüs ile aydınlandım. 

Allah’ın oğlu ile konuştum” diye iddia ederek göklerde olanları bildiği hal-

de karşısında özel kıyafeti ile duran baş hahamı bilmemesi, havarilik şanına 

aykırı bir cahillik değil midir?  

5. İsa uğrunda canını feda etmeye hazır bir mümin hatta bir resul oldu-

ğu halde İsa ise Ferisi ve Saduki gibi grupları düşman tanımış iken Pav-

lus’un zoru görünce: “Ben Ferisioğlu Ferisiyim!” demesi, zayıflık ve kendi 

dinine karşı hainlik değil midir?  

Şimdi bu kadar düzenbaz, yalancı ve şarlatanlıkla bir de Rûhulkudüs ta-

rafından aydınlanmış ve her sözü İncil yerine geçen bir havari olmak iddiası 

arasında ne kadar fark olur! Kafaları kutsal nurlara gömülen papa ve sıra-

dan papazlar ile kilise azizleri şöyle dursun Hıristiyanlığın iki kurucusun-

dan birisi inanç ve imanı kurtarma ve güçlendirme hususunda bu şekilde 

olursa diğerini hatırlatmaya gerek bile kalmamalı ise de onu da göstermeye 

ve herkese duyurmaya çok büyük lüzum vardır.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 96 ~ 

O diğer kurucusu ise Petrus’tur. İlk hareketini Resullerin İşleri bölümle-

rinde anlatıldığına göre Hıristiyanlığın başlangıcında yani İsa’nın göğe yük-

selişinin arkasından havariler kendilerini halka besletmekten ibaret olan 

şefkat ve sadaka kanununu uygulamaya koymak istemişlerdir. Bunun için 

her kimin ne malı varsa satıp parasını orta sandığına koymasını ve o sandık-

tan yenilip içilmesini alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu alışkanlık üzerine 

bakınız Resullerin İşleri nasıl bir olay anlatıyor. Diyor ki: 

“Hananya adında bir adam, karısı Safira’nın onayıyla bir mülk sattı, pa-

ranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin (resullerin) 

buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona: 

“Hananya, nasıl oldu da Şeytan’a uydun, Kutsal Ruha’a yalan söyleyip tar-

lanın parasının bir kısmını kendine sakladın?” dedi. “Mülk satılmadan önce 

senin değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullana-

maz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, 

Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.” Hananya, bu sözleri işitince yere yıkılıp can 

verdi. Onları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hanan-

ya‘nın ölüsünü kefenlediler ve dışarıya taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 

üç saat sonra Hananya’nın karısı, olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus: 

“Söyle bana, mülkü bu fiyata mı sattınız?” diye sordu. Safira: “Evet, bu fiya-

ta.” dedi. Petrus ona şöyle dedi: “Rabb’in ruhunu sınamak için nasıl oldu da 

söz birliği ettiniz?” İşte, kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda, seni de dışarı 

taşıyacaklar.” Kadın o anda Petrus’un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri 

giren gençler onu ölmüş buldular, onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına 

gömdüler. İnananlar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini bü-

yük bir korku sardı (Resullerin İşleri, 5. bölüm 1–11 cümleler).” 

Hıristiyanlık şefkat ve sadakasını ve Hıristiyanlığın adalet ve hikmetini 

gördünüz mü? Daha Hıristiyanlığın başlangıcındaki imanın derecesine dik-

kat ettiniz mi? Eğer Hananya ile karısı gerek Mesih’ten gerek havarilerden 

korktukları mucizeler üzerine ciddi iman etmiş olsalardı parasını orta sandı-

ğına koymak amacıyla sattıkları tarla parasından bir miktarını gizler miydi-
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ler? Gerçi kendi mallarını istedikleri gibi kullanmaya dünyanın bütün doğal 

kanunlar ve yasalarınca hakkı varsa da Hıristiyan kanununda işte bu dolan-

dırıcılık diye düşünüldüğünden bu dolandırıcılığı Hıristiyanlığın başlarında-

ki en iyi Hıristiyanlar yapmalı mıydılar? Kabul etsek bile iş, bir dolandırıcı-

lıktan ibaret olsa da hırsızlık hakkında bile en şiddetli hüküm el kesme ol-

duğu halde kendi malını dolandırmış olan iki adamı birden korkutma ile 

öldürmek hangi adalete sığar?  

Düşünülmelidir ki karı ile kocanın söyledikleri yalanı Petrus Allah’a 

söylenmiş bir yalan olarak algılıyor. Bu işte Allah nerede? Böyle herkesin 

malını zorla alınız, kendinizi halka besletiniz diye Allah’ın bir emri var mı? 

İncil’de olsun böyle bir kayıt görülüyor mu? Hele malını orta sandığa sada-

ka etmeyenleri korkutmakla öldürünüz diye hiç bir tarafta bir işaret buluna-

bilir mi? Fakat Petrus’un: “Allah’a yalan söylediniz.” demesi, kendileri 

Rûhulkudüs’le aydınlanmasından dolayı söylenmiştir. Yani bu aydınlanma-

dan dolayı kendilerine söylenen bir yalanın aynen Allah’a söylenmiş oldu-

ğuna inanıyor.  

İman ve inanç hususunda Petrus’un nasıl bir adam olduğunu Pavlus’tan 

soralım. Fakat Pavlus’un vereceği cevap kendi sözü değildir. Bu sözler İncil-

lerin içerisinde bulunan ve İncil’den sayılan Galatyalılara olan mektubunun 

2. bölümünde bulunmaktadır.  

Pavlus’un Galatyalılara yazdığı mektubun 2. bölümünde Petrus hakkın-

da diyor ki: “Ne var ki, Petrus Antakya’ya geldiği zaman suçlu olduğu için 

ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakub’un yanından bazı adamlar gelmeden 

önce Petrus, öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar 

gelince Sünnet Yanlıları’ndan korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı, onlarla 

yemek yemez oldu. Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlülük ettiler. Sonun-

da Barnaba bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun 

davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Petrus’a şöyle dedim: “Yahudi 

olduğun halde Yahudi gibi değil, öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun, nasıl 

olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın? Doğuştan Yahudi olan biz-
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ler öteki uluslardan olan günahkârlar değiliz. Yine de insanın Kutsal Ya-

sa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklandığını biliyo-

ruz.”  

Demek oluyor ki Petrus, Mesih İsa’ya iman etmiyormuş da bu azarlama-

ları hak etmiş. Petrus’un Romalılar ile yiyip içmesi ve onları Yahudi edeyim 

derken kendisinin Romalı olması çok büyük inançsızlık olarak düşünülebi-

lir. Fakat Petrus ne yapsın ki Hananya gibi malını teslim etmediği için kor-

kutarak öldürecek adamları Romalılar içinde bulamamıştır. Artık eski balık-

çılığı da terk etmiş olmasıyla yapacak başka meslek bilemeyince dilenciliği 

kendisine geçim kaynağı edinen adam, yasak etler olsun ne olursa olsun her 

verilen şeyi yer.  

Görülüyor ki daha Hıristiyanlığın başlarında iman, inanç ve şeriat hü-

kümlerine uymak bundan ibarettir. Daha sonraları papaz takımı bu yolsuz-

lukları bir kat daha artırmış olurlarsa artık Hıristiyanlıkta hangi kanuna, 

hangi hükümlere uyma mecburiyeti kalır? Temelden böyle müthiş bir iman-

sızlık, böyle felaket bir inançsızlık yerleşirse Prof. Paf gibi gayretli filozofun 

da kan ağlayacakları şekilde Hıristiyanlığın sadaka ve şefkat kanunları da 

yok olup gitmez mi? 

Hz. İsa’nın bir gel emriyle arkasına düşen adamların zayıf imanlarına 

yalnız o adamların balıkçı takımından ve cahil insanlardan olmaları da özel 

sebep olmamıştır. Belki yine mevcut İncillerin bildirdiğine göre Hıristiyanlı-

ğın bütün kanunlarının insanın gücü dışında bulunması da bir büyük sebep 

olmuştur. Ahlakın diğer bazı noktalarına da bir bakalım ki konu gereği ka-

dar açıklanmış olsun.  

İnsanı huzur ve refaha ulaştıracak ve dinin yasakladığı kötülükleri işle-

mekten alıkoyacak olan şeyin çalışmak olduğunda hiçbir akıllının şüphesi 

yoktur. Eski Hintlilerden ve Çinlilerden başlayarak bugünkü Avrupa filo-

zoflarına varıncaya kadar hepsi insanları çalışmaya teşvik etmiştir. Böyle 

olmasına rağmen Chateaubriand dostumuzun inancına göre sadece ahlak 
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kanununu içinde bulundurduğundan dolayı geleceğin kendisi için açık bu-

lunduğuna inanılan Hıristiyanlıkta işte bu tabiî, aklî ve ilmî kanunun kesin-

likle karşısında olarak insanlar çalışmaktan alıkonulmuşlardır. İşte Matta 

İncilin’de (6/24–32) şöyle denilmektedir: “Hiç kimse iki efendiye kulluk 

edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbü-

rünü hor görür. Siz hem Allah’a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu ne-

denle size şunu söylüyorum: “Ne yiyip ne içeceğiz? diye canınız için, Ne 

giyeceğiz? diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de 

giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne 

biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları 

doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygı-

lanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanı-

yorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğün bakın! Ne çalışırlar ne de 

iplik eğirirler. Amma size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süley-

man bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa 

atılacak olan kır otunu böyle giydiren Allah’ın sizi de giydireceği çok daha 

kesin değil mi, ey kıt imanlılar? Öyleyse, Ne yiyeceğiz, Ne içeceğiz ya da Ne 

giyeceğiz? diyerek kaygılanmayın.” 

Allah korusun bugün bir yazar kutsal kitap diye değil, basit bir gazete 

yazısı olarak böyle bir şey yazacak olsa genel ahlakı bozuyor diye adamın 

başına kıyametleri koparırlardı. Aman ya Rab! İnsanları havada uçan kuşla-

ra ve tarladaki zambaklara benzeten bir dinin ahlakî kanunu genel kanun 

olmadığı için sana ne kadar teşekkür etsek yine azdır. Bütün insanlar için 

değil yalnız Hıristiyanların geneli için bu bir kanun olsaydı dünyada mede-

niyet ve bayındırlık denilen şey şimdiye kadar kırk kere yıkılmış olmaz 

mıydı? Böyle sadece saçmalıktan ibaret bulunan bir hükme şeriat mı denir?  

Hz. İsa gibi değerli bir peygamberin ağzından: “Ey az imanlı olan insan-

lar, Allah sizi kuşlardan iyi yedirip zambaklardan iyi giydirmeyecek mi?” 

diye söz söyletiliyor. Evet efendim! Yedirmeyecek, giydirmeyecek. Allah’ın 

bize hiç böyle bir borcu yoktur. Büsbütün tabiatı bize kullanmamız için em-
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rimize vermesi az nimet midir ki bir de yedirip giydirecek diye ziraatı, çiftçi-

liği, çalışma ve iş yapmayı terk edelim? İşte Afrika, Amerika, Avustralya 

vahşi ülkelerinde çalışmayanları görüyorsunuz. Hepsi çırçıplak olup açlık-

tan birbirini yiyorlar.  

İncilleri yazanlar, eğer Matta İncili’nin 8. bölümünün 20. cümlesinde de-

nilmiş olduğu gibi: “Tilkilerin inleri ve havadaki kuşların yuvaları var am-

ma âdemoğlunun başını koyacak yeri yoktur.” diye insanları hayvanlardan 

bile aşağı görerek ekmeğe, biçmeye, eğirmeye, dokumaya olan genel ihtiya-

cı, gerçekten inkâr edecek olurlarsa buna inanacak hiçbir kimseyi bulamaz-

lar. Çünkü Hz. İsa’nın ve havarilerin vekilleri bulunan papalar bile başlarını 

koyacak yere değil, yüksek mabetlere saraylara köşklere ihtiyaç duyduktan 

başka öyle kuru ekmeğe değil, güzel nimetlere ve değersiz madenlere değil, 

altın ve gümüşe boğulmuş. Çeşit çeşit elbiseye de ihtiyaç duyduklarından 

gösteriş ve tantanada en büyük hükümdarları da geçmişlerdir. İşte İncillerin 

ahlakının sözde kanaat kanunu demek olan hükümleri de bundan ibarettir. 

Böyle olduğuna göre artık ahlak kanununun Hıristiyanlıkta bulunduğu id-

diasından dolayı Chateaubriand’a gülmeye başlayanlar bizim onayımızı 

alamamış olsalar bile her insaflı gözünde özürlerini ispat edebilirler.  

Hz İsa, yalnız gel emriyle arkasına takmış olduğu balıkçılara eğer ahlak 

dersi olarak yalnız bu kanaat dersini vermiş olduğu doğru olsa, bunların hiç 

birisinde kuvvetli bir iman, güzel bir ahlak meydana getirmemiş olduğu 

kabul edilir. Hâlbuki bakınız bu adamlardan kendisi için ne gibi fedakârlık-

lar istemiş. Matta İncili’nin 8. bölümünün 21. cümlesinden aşağıya doğru 

anlatıldığı üzere talebelerinden birisi: “Ya Rab, izin ver ki önce gidip babamı 

göreyim.” dedi. İsa ona: “Ardımdan gel, bırak ölüleri, kendi ölülerini kendi-

leri gömsün.” demiş. Burada vefat edenler ölülerini gömsünler demekten 

maksat, sözde kendi talebesi dirilerden sayılıp başkaları ölülerden sayılacak-

ları sebebiyle bu cenazeyi yine belirtilen ölüler defnetsin de sen diri olduğun 

için benimle beraber gel demek olacak. Böyle bir söze deli saçması denilse 

çok mudur? İnsanları ölülerden saymakla mı aydınlatacak? Hiç ölüler diğer 
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bir ölüyü defnedebilir mi? Eğer ölüleri defnetmek dirilerin işi olması gereki-

yorsa, öğrencileri de diri ise asıl ölüleri onlar defnetmeliydiler.  

Yine bunun gibi Matta İncili’nin 16. bölümünün 24. , 25. cümlelerinde ta-

lebelerine seslenerek İsa’ya dedirtiliyor ki: “Ardımdan gelmek isteyen ken-

dini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen 

onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır!” Demek 

oluyor ki İsa’ya bağlanmak isteyenler hayatını gözden çıkararak ipini boğa-

zına takıp öyle bağlanmalıymış da nerede gerekirse hemen asılı vermeliy-

miş. Yalnız bir gel diye arkasına taktığı adamlara bu kadar sorumluluk yük-

lenir mi? Bu sorumluluğun insan gücü üstünde bir sorumluluk olduğu için-

dir ki arkadaşlarından birisi birkaç dirhem gümüşe kendisini satmış ve diğe-

ri de horoz ötünceye kadar üç defa inkâr etmiş! Bu gibi arkadaşta ne inanç 

ne ahlak mevcut olabilir ki Hıristiyanlıkta ahlak kanunu vardır denilebilsin? 

İşte bu şekilde terbiye aldıkları içindir ki Petrus gibi bazıları da malını ken-

disine tamamen vermeyen veya feda etmeyenleri korkutarak öldürürler! 

Mesih’in arkasından gitmek için canı feda etmek gerektiğine göre, bari 

bu yolun bir erdemlilik yolu olduğuna İncillerin sözleri üzerine arkadaşları 

inanabilecekler miydi? Heyhat! Bir arkadaşını babasının cenazesini göm-

mekten yasaklamış olması, bu yolun nasıl bir erdemlilik yolu olduğunu is-

pata yeterli olabilir. Mesih’e dayandırılan İncillerde daha bir takım ahlak 

örnekleri vardır ki burada onların da ortaya konulması zamanı gelmiştir. 

Matta İncili’nin 12. bölümünün son cümlesinde anlatıldığına göre, İsa toplu-

luklara öğüt verirken, anası ve kardeşleri dışarıya gelip kendisiyle konuş-

mak istemişler. Talebelerinden birisi bunu kendisine haber verdiğinde, anne 

ve kardeşleriyle konuşmayı kabul etmeyip: “Anam kim oluyormuş? Kardeş-

lerim kimler oluyormuş?” diye onları reddettikten sonra elini talebelerine 

uzatıp demiş ki: “İşte anam ve kardeşlerim bunlardır. Çünkü her kim gök-

lerde olan Baba’mın isteğini yaparsa benim kardeşim, kız kardeşim ve anam 

odur.” Gördünüz mü kız ve erkek kardeş şefkatini?  
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Hâlbuki İncil’in birkaç yerinde örnek olarak Matta İncili’nin 19. bölü-

münde: “Babana ve anana ikram ile ve komşunu kendin gibi seveceksin.” 

diye tavsiye ediliyordu. Bir tavsiyeyi ilk önce kendisi çiğnerse geçerliliği 

kalır mı? Bundan başka Hıristiyanlar Hz. Meryem’e de tapınırcasına saygı 

gösterirler. Onun için bir de büyük bayramları vardır. İsa ise gökteki Ba-

ba’sının istediğini yerine getirenleri seveceğini bildirir. Öğrencilerine elini 

uzatıp ilahi isteği yerine getirenler onlar olduğunu söyler. Anne ve kardeşle-

rinden yüz çevirir. Bu durumda anne ve kardeşlerinin Allah’ın düşmanı 

olmaları gerekir. Acaba bu mu doğrudur yoksa öğrencilerine olan davranışı 

mı hatadır?  

İşte İsa’ya bizzat gösterilen sevgi bundan ibarettir. Diğer yapıp etmeleri 

arasında da akla hikmete sığmayan daha pek çok şeyler bulundururlar. Ör-

nek olarak Matta’nın 21. bölümünün 19. cümlesinde anlatıldığı üzere, İsa bir 

şehre girerken karnı acıkmış: “Ne yeriz?” diye kaygılanmamalarını arkadaş-

larına öğüt veren İsa açlığa dayanamayarak: “Hiç olmazsa incir yeriz…” 

diye bir incir ağacına yaklaşmışsa da ağaçta yapraktan başka bir şey göre-

meyince kızıp beddua etmiş, ağaç da kurumuş. Arkadaşları hayret ettiğinde 

demiş ki: “Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duy-

mazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa: “Kalk 

denize atıl.” derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz 

her şeyi alırsınız.” Bu da şaşılacak şey değil mi? Şu İncil’i yazan burada Hz. 

İsa’ya mevsimsiz incir ağacında incir meydana getirtseydi, ağaca kızıp ku-

rutmaktan daha yararlı bir mucize göstermiş olmaz mıydı? Dağı kaldırıp 

denize attırmak açlığı gidermez, incir meydana getirmesi fayda verir. İşte 

anayı, babayı terk ederek ve haçını sırtına yüklenip veyahut ipini boğazına 

takarak arkasından gelenler kendisinde bu gibi acayip hareketler görürse 

onlardan ne kadar ders alacakları ve binaenaleyh imanlarına ne kadar kuv-

vet verecekleri hep düşünülmeye muhtaçtır.  

İncilleri okuyanlar Hz. İsa’nın öğrencilerine birçok öğütler verdiğini hat-

ta birçok da örnekler söylediğini görürler. Gerçi başka bir dile tercüme edi-
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len İncillerden mükemmel olarak anlam çıkarmak kolay değil ise de bu 

öğütler arasında bir kısmını herkes pek şaşırtıcı görür. Mesela Matta’nın 5. 

bölüm 25. cümlesinde şu sözlere rastlanır: “Eğer sağ gözün günah işlemene 

neden olursa onu çıkar, at. Çünkü vücudunun bir organının yok olması, 

bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işle-

mene neden olursa onu kes, at. Çünkü vücudunun bir organının yok olması, 

bütün vücudun cehenneme gitmesinden iyidir. “Kim karısını boşarsa ona 

boşanma belgesi versin.” denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş 

dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış kadınla evle-

nen de zina etmiş olur.”  

Şimdi bu sözleri ahlak düşüncesi açısından kabul etmek nasıl mümkün 

olur. Bir hatayı işlemekte göz ve el gibi organın hiçbir suçu olmadığı, çocuk-

ların bile akıl erdireceği bir şeydir. Göz ve el kendi iradeleri ile ne kötülük 

yapabilir ki onları çıkarmak ve kesmek cezası verilsin? Haydi, geçici olarak 

çıldıralım da göz ve el iradeyle bir suç işledi diyelim. Acaba ilahî adalet de 

bir Hıristiyanlık cinnetine mi dönüştü ki suçu işleyen göz veyahut el olduğu 

halde bütün cesedi ateşe atsın da suçsuz organları da yaksın. Bundan önce 

demiştik ki yerine getirilmesi insan gücünün üstünde olan şeyler asla kanun 

olamazlar. Çünkü insanların onu yapmaya güçleri yetmez. İşte iki bin sene-

den beri züht ve kurtuluş amacıyla erkeklik organını kesmiş bir deliden baş-

ka hiçbir Hıristiyan görülmemiştir ki acı veren gözünü çıkarsın veya elini 

kessin. Acaba hiç suç işlemedikleri için mi? Heyhat! Eğer İncil’in ahlakî hü-

kümleri tamamıyla uygulanması gerekseydi tam organlı hiçbir Hıristiyan 

bulunmamalıydı. Hepsi küskütük kalmalıydılar.  

Hele zina konusundaki hükmün, gerçekten herkesi zina etmiş sayacak 

kadar delicesine olduğuna Hıristiyanlık dünyası bile karar vermiştir. Niha-

yet boşanma kanunu kabul edilerek İncil’in bu hükmü resmen ve ortak ka-

rarla yok edilmiştir.  

İşte İncil ahlakı bunlardan ibarettir. Bunlar arasında Matta’nın 13. bölü-

münün 12. cümlesinde denildiği gibi: “Kimde varsa hep ona verilecektir ve 



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 104 ~ 

varı artıracaktır ve kimde yok ise elinde olanı da tamamen alınacaktır.” gibi 

sözler de hep bu ahlakla ilgili hükümlerdendir. Sanki delice sözler olduğuna 

Hıristiyan akıl sahiplerinin bile kalpleri şahit olduğu halde bu kadar acayip 

hükümler arasında sıkışmış kalmış olan sadaka ve şefkat kanununun ne 

değeri olabilir? Yalnız bir şefkat ve sadaka tavsiye olunuyor diye ahlak ka-

nununu tamamen Hıristiyanlıkta bulan ve binaenaleyh geleceği de sadece 

Hıristiyanlığa açan Chateaubriand’ın aklına az mı şaşılır?  

Zaten bazı İncillerde Hıristiyanlığın bereketlerinin bütün dünyayı içine 

alması rivayet olunmuş. Bundan dolayı Hıristiyanlık kardeşliği hayalinin de 

bütün insanlara genelleştirilmesi düşünülmüşse de bunun da ne kadar bü-

yük bir hata olduğunu yine mevcut İnciller ile ispatı mümkündür. Şöyle ki: 

Matta’nın 15. bölümünün 21. cümlesinden 28. cümlesine kadar anlatıl-

dığı üzere: “İsa Sur ve Saydun taraflarına gittiğinde bir Kenanlı kadın: “Ya 

Davut oğlu Rab! Bana merhamet et! Benim kızım şeytandan çok acı çeki-

yor.” diye seslenip yardım dilemiş ise de genel şefkatin koyucusu ve insan 

kalbinde yayılmaya sebep olduğu iddia edilen Mesih, kadıncağıza hiçbir ilgi 

bile göstermemiş. Sonunda Mesihlerine daima itiraz alışkanlıkları olan öğ-

rencileri daha merhametli çıkarak ve yanına yaklaşıp yalvararak: “Kadınca-

ğız ardımızca feryat edip duruyor. Merhamet ediniz!” dediklerinde Hz. İsa: 

“Ben ancak İsrail evinin kaybolan koyunlarına gönderildim.” diye kendi 

halkından başkasına yardım etmeyeceğini kesin olarak bildirmiş. Kadın Me-

sih’in huzuruna gelerek secde edip: “Ya Rab imdat eyle!” diye tekrar yal-

vardığı halde de İsa: “Oğulların ekmeğini alıp köpeklere atmak iyi değildir.” 

diye kendi halkını Oğul ve kadıncağız ile hasta kızcağızını köpek edecek 

kadar merhametsizlik gösterdikten sonra sonunda kadıncağız: “Evet ya Rab! 

Fakat köpekler ağalarının sofrasından düşen kırıntıları yerler.” diye köpek-

liği de kabul derecesinde yalvarınca İsa da merhamet ederek: “Ya kadın 

imanın büyüktür. Sana istediğin gibi olsun.” demiş de kadıncağızın kızı da o 

anda kurtulmuş!” 
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Hıristiyanlık şefkati için Mesih’te böyle bir örnek görülürse en sonraki 

Hıristiyanlarda kendilerinden başkalarına zerre kadar merhamet etmeyecek 

derecede şefkat görülmesi hayrete şayan mı sayılır? 

Sözün kısası İncillerde fakirlere, yoksullara ve komşulara iyilik etmeye 

dair bir hayli tavsiyeler bulunur. Bu konuda: “Kendin için yapılmasını uy-

gun görmediğin şeyi başkalarına da yapma!” şeklinde çok güzel birkaç söz 

bulunduğu da inkâr edilemez. Fakat bunca kötü örnekler arasında o birkaç 

öğüdü kötüye kullanılmasına sebep olmanın sanki imkânı olamayacağı Prof. 

Paf gibi bütün akıl sahipleri tarafından düşünülmüştür. Hele bir yanağa 

tokat vurulduğu zaman diğerini de çevirmesi… Vuran elleri kutsallaştırma-

sı… Bir haftalık yere bedava çalıştırılmaya çağrıldığında beş haftalık yere 

kadar gitmesi… Gömleğini isteyen zorbaya pantolonunu da vermesi… Gör-

düğü zulümlerden asla şikâyet etmemesi… Mazlumu görünce ona da 

şikâyet etmemesi ve kendine zulmedenler için iyi duada bulunması şeklinde 

teselliler vermesi… Bu tür davranışlar insanları özgürlük ve bağımsızlıkla-

rından düşürüp yoksul ve alçak bir esir etmekten başka hiçbir işe yaramaya-

cağı görüşü Hıristiyanlara göre de asla iyi görülmemiştir. Böyle olmasına 

rağmen asıl zalim, asıl zorba kilise topluluğu olduktan sonra Davacın hâkim 

olursa yardımcın Allah olsun sözü gereğince aciz Hıristiyanlar arasında daima 

bu uyuşukluk kanunu etkili olmuştur. Sonunda insanın tabiî özgürlük duy-

guları üstün gelerek Hıristiyanlığı paldır küldür yıkıncaya kadar Hıristiyan-

lar hep kendi kiliselerinin zulümleri altında ezile gelmiştir.  

Şimdi de Kur’ân ahlakına dair olan ayetlerden yalnız iki tanesini okurla-

rımızın dikkatlerine sunacağız. Bunlardan birisi genel hukuk ve özgürlüğe 

ahlak açısından ne kadar uyulacağına ikincisi de insanların birbirleriyle kar-

şılıklı ilişkileri hususunda ne kadar dikkatli davranmaları gerekeceğine dair 

olan yalnız şu iki ayet göz önüne alınırsa Kur’ân ahlakının İncil ahlakı üze-

rine üstün ve seçkinliği kendi kendisine ortaya çıkar.  

Belirtilen iki ayetten birisinin tercümesi şudur: 
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“Şu bir gerçek ki, Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya ver-

meyi emreder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık-

doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size 

öğüt veriyor.” (Nahl 90 )14  

İlahî emirler ve yasakların her birini ayrı ayrı açıklamayı ve anlatmayı 

gerekli gördük.  

Emir, Allah’ın bir şeyin yapılmasını kesin ve açık ifade ile bildirmesi, 

nehiy ise bir şeyin yapılmamasını kesin ve açık ifade ile bildirmesidir.  

Bu durumda, bu yüce ayette Allah üç şeyin yapılmasını ve üç şeyin de 

yapılmamasını emrediyor.  

İslâm’ın, yapılmasını emrettiği üç şeyden birisi Adalettir. Kanunî anlamı 

bakımından bu adaletten yalnız ihkakı hak15 (hakkını alma) anlamı kaste-

dilmez. Adalet demek aşırılık ile yetersizliğin arası demektir. Aşırılık, bir 

şeyde gereken derecenin abartılarak üstüne çıkmak ve yetersizlik de o şeyde 

gereken derecenin abartı ile aşağısına inmektir. Oysaki aşırılık da yetersizlik 

de hatta iyiliklerde bile olsa akıl sahiplerince kabul edilemez. İşte ayet-i ke-

rime evvela insanları bu uygunsuzluktan yasaklıyor. Yani Avrupalıların 

deyimlerine göre her şeyde iki aşırı uca varmaktan kaçındırıyor. Yüksek 

ahlak ve ahlak felsefesi açısından bu adaletin ne büyük önemi olduğunu, 

düşüncelerde ortaya koymak için değerli yorumcular bazı örnekler sunuyor-

lar. Bu konuda diyorlar ki: “Bazı filozofların zannettikleri gibi imkân âle-

minde her şey kendi kendisine meydana gelerek bir meydana getirici, bir 

yaratıcı bulunmadığını düşünmek nasıl bir aşırılık ise, yaratıcıların çokluğu-

na inanmak da öyle bir aşırılıktır. Bu aşırılık ve yetersizliğin orta noktası, 

zıtların birleştiği noktadır ki İslâmiyet’in diğer dinlere üstünlüğü sadece 

bununla da belli olur.”  

                                                      
14 Bkz. Yaşar Nuri Öztürk, Kura’n-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul 2012, Yeni Boyut Yayınları.  
15 Bir hakkı hukuka uygun bir biçimde ortaya koymaktır. Bkz. Büyük Larousse, XI, 5586.  
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Adalet, her alanda hükmü geçerli bir genel kuraldır. Allah’a kulluk ve 

emrine boyun eğmede bile eğer aşırılığa gidilecek olsa, İslâmiyet’in ve insan-

lığın diğer görevlerine zaman kalmayacağı için nasıl uygun görülmezse ye-

tersiz olarak hiç ibadet edilmediği takdirde farzlar terk edilmiş olacağından 

bu da kabul edilmez. Farzların dengeli bir şekilde yerine getirilmesi gerekir.  

Bu açıdan bakıldığında, İslâm’da ruhbaniyetin yasak olmasındaki sebep 

de kendi kendisine belli olur. Ruhbaniyet hattı zatında övülmüş bile olacak 

olsa insanın kendisini yalnız Allah’a ibadete ayırarak ahiret hayatımı kaza-

nayım diye dünyaya ait görevlerini terk etmesi bir bencillik olur. Bu bencil-

liğin dürtüsüyle başkalarının sadakası, cömertliği sayesinde dilencilik ile 

yaşamaya mecbur olmak da işin rengini bir kat daha karartır.  

Kısaca övgülerde de yergilerde de hatt-ı ma’ruf (yüksek değerler)’un dı-

şına çıkmayı İslâmiyet yasaklayarak, daima adaletten ayrılmamayı tavsiye 

ediyor. Akıl ve düşünce de yalnız bunu gerektirdiğinden mevcut İncillerde, 

Hz. İsa’ya anne ve kardeşlerini terk ettirmek ve evini satan bir adamı parala-

rı tamamen getirmediği için yüreğine indirip öldürmek gibi hallerin hepsi 

ifrat ve tefrit olduğundan adaletten uzaktır. İşte bunların hepsini akıl ve dü-

şünce reddeder ve daha bu yönlerden İslâmiyet’i Hıristiyanlık üzerine tercih 

etmeye başlar.  

Dinî deyimde ihsan, adaletin biraz üst tarafı demektir. Bir şeyin aslı, 

hakkı ne ise sadece bir iyilik ve yardım olarak hakkından biraz fazlasını 

vermek o konuda bir iyilik bir yardım sayılır. Mesela günde yüz liraya pa-

zarlık etmiş olan bir işçiye fazla olarak yüz on lira verilirse, yüz lirası onun 

hakkı ve on lirası da ihsanı olur.  

İhsanda da aşırıya gidilmemesi, ondan önce adaletin tavsiye edilmesiyle 

delillendirilmiştir. Eğer ihsanda aşırıya gidilecek olursa bütün ihsanı yalnız 

bir şahsa yapmak suretiyle diğer ihsana muhtaç olanlar yoksun bırakılmış 

olacağı gibi eğer ihsanı yayarak yani herkese vermek suretiyle aşırılık dere-
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cesine varılıyorsa o halde ihsan sahibi kendisi ihsana muhtaç olacak duruma 

gelir.  

İşte adaletin biraz üst tarafı olarak ihsanda Kur’ân ahlakında varsa da 

her halde ihsanda da adalete uymak gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü diğer 

Kur’ân ayeti ve İslâm’ın hükümleri ile emredildiği üzere, bir insanın asıl 

malının üçte birine söz hakkı olabilir. O miktarı istediği gibi gereken yere 

harcayabilir. Fakat hepsini harcayıp da mirasçılarını yoksun bırakamaz.  

İhsan bu şekilde olduğuna göre ilk Hıristiyanlardan evini satan bir 

adam ile karısının: “Paranın hepsini niçin vermedin?” diyerek sanki hırsız 

yerine konulması, ne kadar akla ve düşünceye aykırı olduğunu daha fazla 

açıklamaya ihtiyaç bırakmaz.  

Bu ayette emredilen şeylerin birisi de Îtâi zilgurba’dır. Bu ifadenin Türk-

çesi akrabaya vermek demektir. Adaletin biraz üst tarafı demek olan ihsan, 

bütün insanları kapsadığı, ihsanın biraz daha üst tarafı akrabaya mahsus 

olacağı ayetin hükmünden anlaşılmaktadır. İnsanın en büyük özelliği mer-

hameti, yardımı kendi akrabasına yapması insanın fıtratında vardır. İnsan, o 

akrabasının şefkatli kucaklarında yetişir, beslenir. Çocukluk ve gençlik za-

manlarında onların korumasıyla büyür. Onların terbiyesiyle sanat ve ustalık 

elde eder. Binaenaleyh kendisi güçlü duruma geldiği zaman, artık ihtiyar ve 

iş göremez hâle gelmiş bulunan akrabasına iyiliği bunlardan gördüğü yar-

dımın misliyle karşılığı olur. Bunun gibi kendisi yaşlandığı zaman, geriden 

gelen küçüklere yaptığı iyilik onları da sonra akrabaya vermeye mecbur 

etmek için ne kadar gerekli olduğunu düşünmekte, hiçbir akıllı, hiçbir dü-

şünce sahibi kararsız kalamaz.  

Akrabaya şefkat bu derece önemlidir. Böyle olduğu halde Hz. İsa gibi 

bir bedenleşmiş şefkat demek olan peygambere, anasını, kardeşlerini kov-

durmak İnciller için ne kadar büyük bir şaşılacak şeydir. Bunu daha fazla 

açıklamak gerekir mi? Hâlbuki bu yüce ayetteki emirler ve yasakların hepsi-

ni açıklayan ve ayrıntılar veren diğer birçok Kur’ân’ın yüce ayetlerinde; in-
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sanın akrabası, özellikle anası, babası, kendisine zorluk verecek durumlarda 

bile bulunsalar, onlara öf bile denilmemesi emredilir.  

Şimdi bir kimse yüce ayetin bu ilk üç emrini uygulayacak olursa hiçbir 

şeyde aşırıya gitmeyerek hak sahiplerine gereken derecede ihsan da yapabi-

leceği gibi özellikle akraba ve yakınlarına da iyiliği kapsar. Bugün Poziti-

vizm ve Realizm denilen felsefî düşünce de böyle tavsiye eder. Hıristiyanlık 

ise aksine her şeyde ya ifrata veya tefrite vardığı için düşünce sistemine da-

ima aykırılıkta bulunur.  

Bu ayette yasaklanan şeylerden birisi fahşâ (çirkinlik,edebsizlik)’dır. Fahşâ, 

dengelilik sınırı ve şeriatın belirlediği sınırların dışında olan her türlü yapıp 

etmelerdir. Cinsel ihtiyaçlarının giderilmesini dinin uygun gördüğü şeklin 

dışında aramak bir fahş (çirkinlik) olduğu gibi nefsin diğer aşırı isteklerine 

bağlı kalmak da böyledir.  

İnsan tabiatının meşru ihtiyaçları dikkate alınmayıp da insanın yerine 

getiremeyeceği bir kanun konulacak olursa insanı fahşâ (çirkinliğe) mecbur 

edeceği açıktır. Bu sebepten dolayı İslâmiyet, bütün tabiî ihtiyaçları dikkate 

alarak her ihtiyacın giderilme yollarını kanun altına almış ve bu yolların ne 

insan medeniyeti ne de insanlık faziletleri için hiçbir zarar düşünülemeyecek 

kadar dikkatli davranmıştır. İşte bu kadar meşru izinleri vermiş olan İslâmi-

yet onun dışına çıkmamayı inananlarına emrediyor. Bu emrin kabulü de 

inananların mutluluğunu artırıyor. Buna karşılık İnciller ise bu konuda bo-

şanmış bir kadını kim eş olarak kabul ederse zina yapmış olur diye o kadın-

cağızı ebedî olarak dulluğa mahkûm ediyor. İnsan nefsi ise buna dayanama-

yacağından fahşâ’ya (çirkinliğe) gayet geniş bir yol açmış olur. Gerçi İncil’in 

bir hükmü sözde boşanmayı engellemek için oluyorsa da boşanma da tabiî 

hükümlerden bulunduğundan dolayı onun yasaklanması da insanın fıtratı-

na aykırı olduğu apaçıktır. Nihayet Fransa’da Hıristiyanlık şeriatının bu 

hükmü aleyhine açıkça isyan edilerek boşanma da kanunen kabul edilmiştir.  
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Şuna da dikkat edilmelidir ki Hıristiyanlıkta daima doğa gerçeklerinden 

ve tabiî hükümlerden uzaklaşmak istenilmiştir. İncillerin bir dereceye kadar 

tabiata uygun olan bir kısım hükümleri de sonradan Hıristiyanların içtihadı 

ile yok edilmişlerdir. Mesela birden çok kadınla evlilik İncillere göre yasak 

olmadığı ve yalnız papazların tek kadınla yetinmeleri gerektiği halde, son-

radan kilise bu hükümleri değiştirerek bütün Hıristiyanlara bir kadından 

fazla evlenmeye izin vermemiş, papazlara ise evlenmeyi yasaklamış. Bu de-

ğişiklik ile de fahşâya (çirkinliğe) yol açmıştır. Bu yol o kadar geniştir ki bu-

gün Avrupa’da doğan bütün çocukların tam yüzde otuz beşi gayri meşru 

çocuklardan oldukları Avrupa istatistikleriyle kanıtlanmıştır. Gayri meşru 

doğumlar böyle olduğu halde, nikâhsız kadınla beraber olmanın ne derece-

lere varmış olacağı acaba kadın ve erkek şehvet duygusuna sahip olanlar-

dan, yüzde kaçının namusunu korumayı başaracağı düşünülmeye muhtaç-

tır.  

İslâm şeriatı ise bedensel ve ekonomik güce göre birden dörde kadar 

kadını nikâhlamaya izin vererek fahşâyı (çirkinliği) yasaklıyor ki işte bu bir-

den çok kadın arasında da adaleti gerçekleştirmek önemli şarttır. Bu şartlar 

mevcut olduğu halde bir tek kadın ile evliliğe indirerek tabiata uygunluktan 

ayrılmıyor.  

Yasakların ikincisi münker (hoş olmayan)’dir. Münker, dinin ve aklın 

kabul etmediği şeylerdir. Bir şey din ve akıl açısından münker olursa İslâm o 

şeyi yasaklamıştır. Mesela vakitsiz bir incir ağacından meyve beklemek ve 

meyvesi olmadığı için ağaca küsmek akıl ve din açısından münker (aklı dı-

şı)’dir. İncillerin Hz. Mesih’e böyle aklın ve dinin kabul etmediğini kabul 

ettirmiş olmaları İslâm’a göre de akıl sahiplerine göre de şaşılacak şeylerdir.  

Yüce ayetin şu münker kelimesiyle işaret ettiği hükümleri diğer birçok 

Kur’ân ayeti de açıklıyor. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre kumar, içkili eğ-

lence, israf ve diğerleri gibi münkerat (zararlı şeylerin)’ın hepsinin Müslü-

manlara yasak edilmiş olduğu burada tekrar edilerek vurgulandığından 
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Müslüman, aklın ve dinin uygun görmediği şeylerden kaçınmakla daima 

dinin ve aklın övdüğü ve iyi gördüğü şeyleri kabul ile emredilmiştir.  

Üçüncü yasak da bağy (azgınlık)’dir. Bağy; yükselme, uzama anlamın-

dadır. Bir zorbanın kendisini diğer insanlardan daha yüksek tutarak do-

yumsuzluk elini onların haklarına uzatması demektir.  

Müslümanların dinin koyduğu akla uygun kanunlara saygılı olmaları 

emredilmiştir. Kanun dışı saygısızlık ve isyan etmek Müslümanlara nasıl 

yasak ise bu kanunları uygulamakla görevli olanlar da kanunun emrinden 

dışarı çıkmamak ve hak sahibine hakkını vermede daima kanun hükmüne 

bağlı kalmakla görevlidirler.  

İnsan haklarının hepsine uygun olan bu hüküm, bir de papaların hatasız 

olmaları ve zulmedilen halka her ne karar verirlerse insanların da zulümleri 

kabul etmeye mecbur olmaları gibi İncil ahlakı ve Hıristiyanlık kuralları ile 

kıyaslanabilir mi?  

İşte bu ayetin içerdiği hükümler gereğince Müslüman olan bir adam 

hiçbir konuda aşırılıkta ve yetersizlikte bulunmayacak, gereğine ve uygun-

luğa göre iyilik ve yardım da yapacaktır. Hele yakın akrabaya mutlaka kar-

şılıksız yardımda bulunacağı gibi adalet çizgisinden, dinin ve aklın sınırla-

rından dışarı fahşâda (çirkinliklerde) da bulunmayacak, münkeratı (Aklın ve 

dinin uygun görmediğini) yapmayacak ve bağy (azgınlık) ve isyanda bu-

lunmayacaktır.  

İnsanların bir bakıma hak ve özgürlüklerini güven altına almak ve o hak 

ve özgürlükleri sınırlamak için bu kadar veya bundan daha azını içine alan 

ayet İncillerde varsa gösterilsin.  

Genel hak ve özgürlüklerin bu şekilde sınırlanarak güven altına alınmış 

olması bugün Avrupa’da geçerli olan Realizm ve Pozitivizm felsefesine ne 

kadar uygun olduğu uzmanları tarafından söylenmektedir. Bununla beraber 

Avrupa’da asırlardan beri uygulanagelmiş bulunan Hıristiyan ahlakından 

oluşan felsefesi de ya zenginlerinde ya da fakirlerinde görülmekte. Yani ik-
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tidar sahipleri kendini yüksek görmekte ve acizler tembellikte bulunmakta-

dır. Buna karşı İslâm ahlakı, herkes için alçak gönüllülük emretmekte hatta 

Nisa suresi 86. ayetinde, kendisine selam verildiği halde o selamdan daha 

iyisi ile karşılık verilmesi de emredilmektedir.  

 Sokakta yürürken yerleri sarsacak şekilde çalımlı yürümenin, kibir ve 

büyüklük göstermenin yasak olduğu hakkındaki ayet ile bir dilenciye sada-

ka vermemek istenildiği veyahut bir yetime iyilik yapılmayacağı zamanlar o 

dilenciyi ve o yetimi azarlamadan ve kızmadan işin içinden çıkılması hak-

kındaki yüce ayetler de bunlardan bazılarıdır. Bir evin halkından izin alın-

maksızın eve girmemek, izin verilip de eve girildiğinde ev halkına selam 

vermek ve içinde kimse bulunmayan eve girmemeye kadar, Kur’ân dikkat 

ederek İslâm ahlakını güçlendirmiş ve güzelleştirmiştir.  

Burada tekrar edelim ki yüksek ahlaka ve insanlar arasında iyi davranış-

lara, fakirlere, yoksullara ve hatta yolculara varıncaya kadar belli bir derece-

de yardıma, şefkate ve benzerlerine dair mevcut olan yüzlerce Kur’ân ayet-

leri vardır. Buna karşılık İncillerin bazı cümlelerinde özellikle ifrat (aşırılık) 

ve tefrit (yetersizlik) bulunduğu için hiç yokmuş durumuna düşerler. Mese-

la Kur’ân; hikmeti, adaleti emrettiği halde İncillerde: “Kimde varsa hepsi 

ona veriliyor. Kimde yoksa elinde olan küçük şey de alınır.” şeklinde akılın 

tamamen kabul etmediği şeylere Yüce Kur’ân’da rastlamak asla mümkün 

değildir.  

Bir vakit papazlardan birisi ile yapmış olduğumuz karşılıklı konuşma-

mızda Hz. İsa’nın bir hayat kadını hakkındaki şefkatini, papaz efendi bize 

sırf melekçe bir hareket olarak ortaya koymuştu. Hâdise şöyledir: Bir hayat 

kadınını recme (taşlamaya) getirmişler. Herkes eline birer taş almış. Hz. Me-

sih: “Hanginiz ömründe fuhşu (edepsizliği) kalbine koymamış ise bu kadına 

taş atsın.” deyince toplulukta kalbinden fuhuş (edepsizlik) geçmeyen kimse 

bulunmadığından herkes taşları yere bırakmış.  
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Gerçi bu durumun bir şefkat olduğuna şüphe yoksa da bu şefkatte bir 

aşırılık olduğuna şüphe yoktur. Fuhuş (edepsizlik) gerçekleşmiş ise kadın 

mutlaka ceza görmeliydi. Ancak Kur’ân’da fuhşun (edepsizliğin) herkese 

duyurulması yüce ayetlerle yasaklanmıştır. Hatta diğer suçlar için iki şahit 

yeterli olduğu halde, fuhuş (edepsizlik) suçu için dört şahidin gerekli olması 

istenmiştir. Çünkü edepsizliğe de bakmak da haram olduğundan bu bakma-

larından dolayı şahitlerin sorgulanması, işte kadınlık olmaları sebebiyle za-

ten yüzleri kızarmış olan zavallılar hakkında bir şefkattir ki aşırılığı da ye-

tersizliği de yoktur.  

Bu gerçeği papaz efendiye sunduğumuzda inanmamak isteyince 

Kur’ân-ı Kerim’in Fransızca tercümesini açarak gösterdik de kabul etti.  

Chateaubriand’ı, ahlak genel kanununun Hıristiyan şefkatinden ibaret 

olduğuna inandıran şey, İncillerin bu konudaki hükümlerinde olan kuvvet 

değildir. Belki bu vesile ile halkı soymaya alışan kilise topluluğu olanca süs-

lü ve sanatlı söz söyleme güçlerini şefkat dairesini yaygınlaştırmaya vermiş 

oldukları için iş bu kadar büyümüştür. Eğer Kur’ân’daki ahlak hükümleri de 

binlerce senelerden beri binlerce yazar ve söz sanatkârlar tarafından o oran-

da yaygınlaştırılmış olsaydı, bütün dünya Hıristiyanlığı terk ederek İslâm’ı 

kabul ederlerdi. Bununla beraber ciltler dolusu ayetlerin ilk nazil oldukları 

günden beri devam eden sadelikleriyle beraber o kadar parlaktırlar. Hangi 

tartışmada olursa olsun, Kur’ân ahlakının İncil ahlakına üstün geleceğine 

hiçbir akıllı şüphe edemez. Çünkü Kur’ân’ın orijinalindeki sağlamlığı ve 

dayanıklılığı bir ilahi mucizedir. Kardinal Arno ve meşhur Busue gibi Hıris-

tiyan söz ustaları, Hıristiyan ahlakını ne kadar yüceltmeye çalışmış olsalar 

da hep kendi kuruntu ve hayallerinin inatçılığını yaymış olacaklardır. Bun-

dan dolayı bunlar İncil’e değil kendi şöhretlerine saygı göstermiş olurlar.  

İşte bu sebepten dolayı nihayet bir Prof. Paf çıkarak şefkat kanununun 

lüzumunu asla inkâr etmeden ve onu yeniden güçlendirmek isteğiyle bera-

ber ismine Hıristiyanlık şefkati denilmeyip belki yalnız insanlık denilmesini 

tercih etmiştir. Gerçek durum hiçbir kimsenin inkâr edemeyeceği üzere 
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bundan ibaret olunca, zavallı Chateaubriand’ın Hıristiyanlığın geleceğini 

garanti görmek için ahlak kanunundan beklediği yardım da boşa çıkmış 

olur.  

Prof. Paf’ın insan ahlakını korumak için varlığına ihtiyaç duyduğu ilme 

uygun dinin de Kur’ân’dan ibaret olduğunu ispat edersek ahlak hususunda 

Chateaubriand tamamıyla üzüleceğinden bunu da ispat için aşağıdaki ko-

nuya başlıyoruz.  

 

6. İLME UYGUN DİN  

Hıristiyanlık, insanın doğasının ihtiyaçlarını tanımadan kurulmuş bir 

dindir. Bundan dolayı Allah’ın mutluluk yeteneği ile yarattığı insanları ak-

sine mutsuz etmiştir. Bunun için Prof. Paf, Hıristiyanlığı şefkat ve sadaka 

konusunda yeterli görmeyerek insan mutluluğunun hakkıyla elde edilmesi 

ve devamının sağlanması için temeli ilim üzerine kurulmuş bir dini gerekli 

görmekteydi. Biz ise fen, akıl ve hikmete uygun olan o dinin on üç asırdan 

beri değiştirilmeden, başkalaştırılmadan emirleri geçerli olan Kur’ân’ın yüce 

din olduğunu iddia etmiştik. Bu iddiamızın ispatını bu konumuzda yapaca-

ğız.  

Kur’ân’ı ilim noktasından incelemeye girişmeden önce Prof. Paf’ın ilme 

uygun din dediği şeyin ne olduğunu tanıtmak gerekir. Çünkü Prof. Paf ilme 

uygun dinin mahiyetini açıklamamıştır.  

İlim ve fen denildiği zaman insanın tecrübe ve bilgilerinin hepsini içine 

alan bilgilerin çeşitleri demektir. Matematik, tabiat, fizik ve kimya gibi bir-

çok temel çeşitlere ayrılır. İlimle bağdaşan din bunların hepsini içermesi ge-

recek mi, Yoksa gerekmeyecek mi?  

Bu soruya hayır cevabı verilecek olsa hayal edilen dinin yalnız birkaç 

ilme ait olmakla beraber yine mükemmel bir ilme uygun din olabileceği ka-

bul edilemez. Evet cevabı verilecek olsa bu durumda önümüze iki soru daha 
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çıkar. Denilir ki ilme uygun din bize matematik ve geometriden başlayarak 

sonuna kadar farklı ilimler dersi mi verecek yoksa o dinin konulması bu 

başka başka ilimler dışında ve onlara aykırı mı olmayacak?  

Doğal olarak ilk soruya hayır cevabı vereceğiz. Çünkü baştan sonuna 

kadar ilim dersi vermek ve almak istenilmişse bu alış-veriş öğrenme ve öğ-

retme demek olur. İstenilen bu bilgiler de ilkokuldan yüksekokula kadar her 

sınıfta okullarda öğretilir. Hıristiyanların kendi İncillerinde en çok saygı 

duydukları şey ahlaktan ibaret olduğu halde, İncillerin basit bir ahlak kitabı 

gibi insanlara bölüm bölüm, kısım kısım ahlak dersi mi veriyorlar? Hatta 

Kardinal Arnu Hz. İsa’yı yeryüzüne inmiş Allah olarak görüp kullarına ah-

lak dersi vermek için yeryüzüne inmiş olduğunu bildirdiğinden tenkit eden-

ler ve kilise yazarları bile kendisini: “Hiç Allah ahlak öğretmeni olur mu?” 

diye alaya almışlardır. İncillerin ahlak üzerine kurulmuş olduğu iddia edil-

diği halde doğrudan doğruya bölümleri ahlak ilmine uygun bir kitap değil-

dir. Hıristiyanların Allah’ı ahlak öğretmeni olması kabul olunmadığı halde 

ilme uygun dinin matematik ve tabiat bilgisine ve diğer bilimlere bölünmüş 

bir din olması nasıl düşünülebilir. Böyle bir bilgi hazinesine olsa olsa ansik-

lopedi denilebilir.  

İşte bundan dolayı ilme uygun dinin konulması, farklı ilimler dışında ve 

onlara aykırı olmaması istenildiği hâliyle belli olur.  

 Din nedir? diye sorulacak olsa neyi gösteririz? İstenilen din, gerek Prof. 

Paf’ın istediği ilme uygun din olsun gerek herhangi bir din olsun bu soruya 

Din şudur! diye bildirilecek bir şey varsa o da imandan ibaret olması zorun-

ludur. Yoksa ilme uygun dinde de eğer din “iki kere iki dört eder” den iba-

ret sayılırsa bu din değil hesaptır. Yine böyle din: “Birbirine paralel iki doğ-

ru çizgi ne kadar uzatılsa uçları birbirine yaklaşıp birleşmez şeklindedir.” 

denilse bu da din değil geometridir. Kısaca din, mevcut olan bilimler ve ve-

ya bilimlerin toplamı değildir. Çünkü her ilim kendi sınırları içinde bağım-

sızdır. O ilimleri din edinerek benim dinim budur demeye imkân yoktur. 
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Felsefe de din olamaz. Hatta kelam ilmi bile dinden bağımsız bir ilimdir. 

Çünkü bir adam kelam ilminde çok bilgili olur fakat dindar olmayabilir.  

Din aslında imandan ibarettir. İman ise şöyledir diye dil ile söylenen şe-

ye kalben de inanmaktır.  

Bir Hıristiyan çıkar da: “Ben Allah’ı üç, hâlbuki bu üç ilahı bir tanırım. 

Dilimle böyle söylerim kalbimle de böyle inanırım. Bu ise bir imandır. Bina-

enaleyh bir dindir.” diyebilir. Buna da kimse itiraz edemez. Bu duruma göre 

din ve iman bundan ibaret olursa, Prof. Paf’ın ilme uygun din konusundaki 

isteği asla reddedilemez. Aksine o ilme uygun dinin zorunluluğu bir kat 

daha artar. Çünkü tam iman, mutlaka, ben böyle söylerim ve böyle inanı-

rım’dan da ibaret olamaz. Eğer böyle olan doğru olması lazım gelse herhan-

gi birisi: “İki kere iki, on sekiz eder. Ben dilimle böyle söyler ve kalbimle de 

böyle inanırım.” diyecek olursa bu adamın imanı bir matematiksel iman 

sayılması gerekir. Hâlbuki matematik bu sözü kesin olarak reddeder.  

Öyleyse bir adam: “Ben böyle düşünürüm ve öyle inanırım.” dediği za-

man gerçekte imkân sınırları içinde işin ondan başka türlüsü olmaması ve 

bütün insanların aklının o nokta üzerinde birleşmiş bulunması icap eder. Bu 

ise iman denilen şeyin bütün ilim ve fenlerden ibaret bulunan genel düzene 

uygun ve uzlaşmış olmasıyla mümkün olabilir.  

Prof. Paf gibi realistlerden olan tabiatçı filozoflar derler ki: “Dinî incelik-

ler ve Rabbanî gerçekler işinde akıllı olan yalnız tabiat kitabını okur.” Bu 

konuda bizim de bu söze asla itirazımız olamaz. Hatta yine Prof. Paf’la aynı 

görüşte olan İslâm tabiatçı filozoflardan -sohbetleriyle bizim de şereflendi-

ğimiz- merhum Hoca Tahsin Efendi16 tabiat kitabını şu dörtlükle anlatıp 

tanıtmıştır.  

                                                      
16 Hoca Tahsin (1811–1881), tabiat ilimlerine geniş ilgisi ve vukufu ile tanınmış Türk bilgini ve 

eğitimcisi, Darülfünun’un ilk müdürü. Onun en önemli manzumeleri ilhamını ilimden alan 
felsefi şiirleridir. Mir’atü’s-Sema adlı eseri Türk edebiyatında eşi bulunmayan bir şiirdir. Yu-
kardaki dörtlüğü pek çok yazı ve eserde alıntı olarak yer almıştır. Eserleri: 1. Esrar-ı Âb u Hava 
2. Pisikoloji yahut İlm-i Ruh 3. Esas-ı İlm-i Hey’et, 4. Tarih- Tekvîn 5. Mürebbî-i Etfal 6. Usûl-i Fenn-
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Kitab-ı âlemin evrakıdır eb’ad-ı nâ mahdûd, (Evren kitabının yapraklarıdır sı-

nırsız uzaklıklar) 

 Sütur-u hâdisât-ı dehirdir a’sâr-ı nâ ma’dûd, (Zamanın olaylarının satırlarıdır 

sayısız asırlar) 

 Basılmış destgâh-ı levh-i mahfûz tabîatta (Levhi mahfuzun kudreti basılmıştır 

tabiatta) 

 Mücessem lafz-ı manidardır âlemde her mevcûd (Her varlık şekillenmiş anlam-

lı bir sözdür evrende.)17 

Pekâlâ! Daima gözümüzün önünde açık bulunan tabiat kitabında, acaba 

iki kere ikinin dört edeceğini harf harf görüp okuyabilir miyiz? Birinci şey 

ikinci şeye benzese ikinci şey de üçüncü şeye benzese bu durumda ilk şeyin 

üçüncü şeye benzeyeceğini bu tabiat kitabında böyle görüp okuyabilir mi-

yiz?  

İşte tabiat âlemindeki apaçık gözle görülenlerden ibaret bulunan tabiat 

kitabında matematik veyahut bir kimya kitabında göreceğimiz cümleleri 

göremeyiz. Bununla beraber bütün ilmî gerçekler yine o tabiat kitabından 

elde edilen çıkarımlardır. Bu durumda Prof. Paf’ın arzu ettiği ilme uygun 

dinin kitabında da ilim ve fenlerin derslerini aynen kayıtlı ve yazılmış gö-

remeyiz. Bundan dolayı bütün ilimler ve fenlerin o kitabın dışında veyahut 

o kitabın bütün ilimler ve fenlerin dışında olması da bizim için yeterli dere-

cede olması gerekir.  

Tabiatçı (Natüralist) filozoflar tabiat kitabını incelemekle ne görürler? 

Bir kere hayvanların çeşitlerini görürler. Bunu gördükleri anda bir de kendi-

lerine bakarlar. Çünkü felsefe demek özellikle benliğin incelenmesi yani 

diğer bir deyimle kendini tanımaktır. Kendilerine baktıkları zaman insanın 

                                                                                                                                         
i Felâhit –Kimyâ-yı Ziraat. Bkz. Ömer Faruk Akün, “Hoca Tahsin”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 
198.  

17 Yukardaki dörtlük pek çok yazı ve eserde alıntı olarak yer almıştır. Saidi- Nursî de Muhakemat 
adlı eserinde bu dörtlüğü iktibas etmiştir. Bk. Said-i Nursî, Muhakemat, Enver Neşriyat İstan-
bul, 1995, 134.  
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toplu halde yaşamak özelliğiyle yaratılmış bir hayvan olduğunu görürler. 

Bundan başka her toplu halde yaşayan hayvanlar gibi insanın da bir kanuna 

muhtaç olduğunu ve hatta insan akıl ve zekâsı ve konuşma yeteneği dolayı-

sıyla diğer hiçbir hayvan çeşidiyle karşılaştırılamayacak kadar yüce olduğu 

için yaşayış kanununun da onların hepsinden yüce olması gereğini görüp 

karar verirler.  

Daha şu ilk gözlemde insanların düşünceleri Hıristiyanlığın üstüne çık-

makta olduğuna dikkat ediliyor mu? Çünkü İncillerde insana ait özellikler 

diğer varlıklarla karşılaştırmaya girişildiğinde, insan havada uçan kuşlardan 

ve tarlada biten zambaklardan daha aşağı görülerek onları ekip biçmedikleri 

ve eğirip dokumadıkları halde insanlardan iyi yiyip içmekte ve süslenmekte 

oldukları ibretli bakışlarımıza havale olunur. Karnımızı doyuralım diye 

dağdan dağa, ormandan ormana, tarladan tarlaya, bahçeden bahçeye goril-

ler, maymunlar gibi koşup gezelim mi? Yoksa biz de zambaklar gibi güzel 

elbiseler gelsin diye bir yerde bekleyip duralım mı? Şimdi tabiat kitabından 

gereken çıkarım bu şekilde olursa realist olan bir filozofun bu şekilde elde 

edilen çıkarımları dil ile söyleme ve kalp ile tasdik etmesi mümkün olur mu? 

Tabiat kitabından elde edilecek çıkarımlar insan tabiatına gerçekten uy-

gun olmakla beraber insanı her yerde mutlu edecek şekilde olması gerekirse 

o çıkarımların İncillerde görülenler gibi olmayacakları yani İncillerin göster-

dikleri dinin ilme uygun bir din sayılamayacağı gerçekleşir. Zaten gerçekle-

şeceği içindir ki Prof. Paf da ilme uygun dini aramaktadır. Hâlbuki yine o 

ilme uygun dinin yalnız tabiat kitabından ibaret olacağını da kabul edeme-

yiz. Bunda haklı olduğumuzu da şöyle ispat edebiliriz:  

Tabiat nedir? Allah mı? Filozofluğu mutlaka kâfir olmaktan ibaret zan-

nedenler natüralist filozofların tabiatı Allah olarak anladıklarını da zanne-

derlerse de bu zanlarının hepsi geçersizdir. Tabiat, Allah’ın yaratma kanu-

nundaki hikmettir. “İncir ağacının incir vermesi ve hurma vermemesi, yara-

tılış kanununun hikmeti gereğidir.” demek, tabiatın hükmünü söylemektir. 

Diğer bir deyişle tabiat kitabından bize açık olan sayfalar, yalnız gözümüzle 
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gördüğümüz dünyadan ibarettir. O sayfaların da bazı kelimeleri ve harfleri 

(gök cisimleri gibi) o kadar büyüktür ki gözlerimiz onları teleskoplarla da 

hakkıyla görüp okuyamaz. Bazıları ise o kadar küçüktür ki gözle görülme-

yen cisimler gibi elimizde mikroskop denen alet olmayınca onları da görüp 

okuyamaz. Hâlbuki tabiat kitabının tabiatın korunmuş levhasında basılmış 

olduğu rivayet ediliyor. Doğru olsun. Acaba levh-i mahfuzun sahibi (ko-

runmuş kitabın sahibi) olan, her şeye gücü yeten Yüce Yaratıcı bu kitabı, 

yalnız bizim ibretli bakışlarımıza açtığı sayfadan ibaret mi basmış?  

Ne yazık! Biz yalnız bir güneşe bağlı olarak ikinci derecede diğer güneş-

leri de çıkarsama yaptığımız halde daha pek çok güneşler olduğu nasıl inkâr 

edilemezse diğer âlemler uzmanlarına açılmış olarak daha nice tabiat sayfa-

ları bulunduğu da inkâr olunamaz. Öyleyse ilme uygun din mutlaka bizim 

bakışımızı bir yandan şu gördüğümüz tabiat kitabının sayfalarına ve diğer 

taraftan o kitabın diğer sayfalarına doğru götüren şey olması gerekmez mi? 

Eğer Prof. Paf, vardığımız bu sonucu görecek olsaydı hiç şüphe etmez-

dik ki o da: “Evet, ilme uygun din işte bundan ibaret olur. Çünkü tabiattan 

yapılan çıkarsamalarda hata olmaz. O çıkarsamalarla konulan kuralların 

hepsi genel kurallardan ibaret olur.” diye kabul ederdi.  

Öyleyse açalım Yüce Kur’ân’ı da bizi tabiattan çıkarsamalar yapmaya 

sevk ettiğini görerek verdiği hükümlerin de insan doğasına ne kadar uygun, 

insanları bütün âlemlerde mutlu ve huzurlu etmeye ne kadar layık olduğu-

nu görmek için bazı örnekler arayalım. Evet, bazı örnekler arayalım. Çünkü 

bu konudaki hükümlerin hepsini inceleyecek olursak ciltler doldurmalıyız, 

ciltler! Öyle sayfalar, bölümler bunları içine sığdıramaz.  

İşte Kur’ân’ın Fatiha suresinin başında: “Bütün övgüler âlemlerin Rabbi 

olan Allah’a mahsustur.” deniliyor. “Âlemler” nedir? Onun Rabbi nasıl olabi-

lir?  

Tabiatçılardan (Natüralistlerden) birisine yalnız “âlemler!” denilecek ol-

sa gözleri fal taşı gibi açılır. Çünkü zihni sonsuz uzaklıkların öte tarafına 
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kadar ulaşması için doğasında bulunan gücünden fazla açılmasına mecbur 

olur. Âlemler denilince yalnız biz dünya değil, bizim güneş sistemimiz değil 

hatta sonsuzluklar dışı uzaklıklar içindeki evren bile o âlemlerin sınırları 

içinde bir zerreden ibaret kalır. Çünkü evren, madde ve cisim âlemlerinin 

bütününden ibarettir. Onun üstünde daha nice maddî olmayan ve cisim 

olmayan âlemler de olabilir.  

Bu satırları okurlarımızın çok dikkatli okumalarını tavsiye ederiz. Her 

kelime üzerinde derin derin düşünerek anladıklarını da daima zihninde 

Hıristiyanlık ile karşılaştırmalıdırlar. Allah, ancak âlemlerin Rabb’i olduğu-

nu, idraklerinin üstünde âlemleri kuşatan olduğunu düşünmelerinin yanın-

da bir de bir kadının rahmine girmiş, kaçarak büyümüş, zahmetler çekmiş, 

asılmış, öldürülmüş, büyüklük ve ululukta Allah’la aynı olduğuna inanan 

zavallı Hıristiyanları düşünmelidir. Böylece bu dinin geçmişini, halini karşı-

laştırarak geleceği de nasıl olacağını Chateaubriand’ın verdiği karara uygun 

bulmak mümkün müdür onu düşünmelidir. Hz. Mesih (haşa)böyle bir iddi-

ada bulunmuş olsaydı çıldırmış diye akıl hastanesine atmalıydı. Kendisi 

böyle bir iddiada bulunmadığı halde O’nu Allah olarak kabul edenleri akıl 

hastanesine atmamalı mıdır? 

Fakat denilecek ki: “Kur’ân’da âlemler diye bir kavram vardır. Bakalım 

İslâm bu kavramın önemini değerlendirebiliyor mu?”  

Böyle bir itiraz, âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın yücelik ve kudretine 

oranla Mesih’in ilahlığı ne kadar aciz kalırsa İslâm hikmetine karşı o kadar 

aciz kalır. Kur’an’da yüzlerce yerde: “Ta ki akıl erdiresiniz.”, “Ta ki öğüt 

alasınız.”, “Ta ki düşünüp anlayasınız.” diye Kur’ân’ın açıklayıcı ayetlerinin 

üzerinde iyice düşünülmesi öneriliyor. Bundan dolayı Allah, âlemlerin 

Rabb’i olduğu bildirilmesi üzerine Müslümanlar âlemlerin ne olduğunu 

mutlaka düşünecektir. Buna biraz yakın olan astronomi ilmi ile mutlaka 

ilgilenecektir. Bundan önce düşünmüş, uğraşmıştır da. Hıristiyanlardan me-

rak edenler İslâm’a ait uzun uzun açıklamalarla dolu kitaplara başvurabilir-

ler. Maksadımız İslâm’ın ilme uygun din olduğunu ispat olduğuna ve ilmin 
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mutlaka tabiat ile örtüşmesi gerekeceğine göre işte daha Kur’ân’ın girişinde 

Müslümanların bakışlarının âlemler üzerine çekildiğini göstermek bize ye-

ter.  

Âlemler akıl ve anlama gücümüzün dışında olacak kadar geniş mi gö-

rüldü? Öyleyse Yüce Kur’ân her derecedeki akıl sahiplerinin dikkatlerini 

tabiat kitabının satırlarından bir satıra, kelimelerinden bir kelimeye ve harf-

lerinden bir harfe çekiyor. Âlemlerden sonra gökyüzünün yüksekliğine, ha-

reketli ve hareketsiz gezegenlere ve daha sonra şimşek ve yıldırıma, yağmu-

ra ve rüzgâra da ibret sahiplerinin dikkatini çekiyor. Bu dikkat çekmelerin 

hepsi birer astronomi, kozmografya ve meteoroloji meselesidir. Dikkatlerin 

çekildiği şeyleri düşünmek ve anlamakla daima görevli olan insanların ilahi 

güç ve kudretin gerçeklerini hep adı geçen ilimlerden arayacakları ve bin 

seneden beri ilimlerin ilerleme derecesine bağlı kalarak araştırma da yap-

mışlardır.  

Farklı akıl ve idrak sahibi olan insanların her birisine Allah’ın 

Rabb’liğinin yücelik derecesini tanıttırmak için indirilmiş bulunan Yüce 

Kur’ân, atmosfere kadar indirdiği insanın ibretli bakışlarını dağlara kadar da 

indirir. “Bakınız dağlar nasıl yükselmiştir (Gaşiye 88/19).” der. Sonra yeryüzün-

deki yaratılanlara da dikkat çekerek devenin yaratılışına, sürüngenlere, iki 

ayaklı varlıklara, daha sonra dört ayaklı hayvanlara insanların ibretle bak-

malarını ister. Sonunda işte göklerin ve yerin ve bunlardaki varlıkların yara-

tıcısı olan ezelî ve ebedî bir zatın Allah olduğuna zorunlu olarak inanılması-

nı herkesin gözünde ispat eder. Yapıttan yapana ve yaratılandan yaratana 

geçerek de bunların hepsinin ilgili oldukları tabiat tarihi ve coğrafya gibi 

ilimleri tavsiye eder. Yani: “Bak şu deveye nasıl yaratılmıştır (Ğaşiye 88/17).” 

dediği zaman yalnız biyolojik gözle bak demek değildir. Belki inceleyen biri-

si gibi gerektiği kadar incele, ibretle bak demek istediğini de: “Bazılarının 

gözleri varsa da görmezler, kulakları varsa da işitmezler. Onlar hayvan gibidirler. 

Belki hayvandan daha aşağıdırlar (A’râf 7/179).” ayetiyle açıkça bildiriyor.  
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İşte İslâmiyet’in bu ilmî gerçekleri o kadar parlaktır ki bunları görmez-

likten gelmek mümkün değildir. Fakat İslâm’a saldırı küstahlığından utan-

mayan Hıristiyan kışkırtıcıları belki: “Bu saydığınız şeyler zaten gören göz-

lere açık olup siz ise kalem gücünüzle bir kat daha önemini yüceltiyorsu-

nuz.” şeklinde bir itirazda da bulunurlar. Buna karşılık deriz ki: Şanı yüce 

Kur’ân, tabiat kitabının yalnız şimdiye kadar bizim nazarımızda açık bulu-

nan sayfası üzerine dikkatimizi çekmekle yetinmiyor. Belki yarın bir Rabba-

ni üfleme, bir ince esinti veyahut bir müthiş soğuk rüzgâr gibi o sayfayı çe-

viriverince öteki sayfalarda neler görüleceğini de haber veriyor. Hem de bin 

üç yüz sene önce bunu öyle bir şekilde haber veriyor. İlimlerin geldiği nokta 

da bundan başkasını söylemiyor. Bakınız nasıl: 

Sabahları ışıklarını göstererek kalplerimize sevinç veren, dünyayı aydın-

latan güneş hakkında din ve felsefe açısından ne kadar hükümler verilmiş 

olduğu bilinir ya? Bir takım din mensupları o parlak cismi sanki ilah sanki 

Allah kabul etmişler. Gerçi, insanoğlunu Allah tanımaktansa bütün güneş 

sistemine hayat veren güneşi Allah tanımak daha doğru olabilir ya? Filozof-

lar ise güneşin ezelden beri ışıklarını yaydığını sanması üzerine ebede kadar 

da ışıklarını yayacağını sanarak buna hem ezelîlik hem ebedîlik vermişler-

dir. Bu inançlara ve isnatlara karşı bir kimse gelip de: “Bu güneş Allah de-

ğildir. Hatta ezelî, ebedî de değildir. Bir gün olur ki o da söner.” deseydi 

inanılır mıydı? 

İşte bu sözü Kur’ân söylemiş, hem de on üç asır önce söylemiş. Bu gün 

ise filozoflar güneşin bir gün olup da sönme ihtimalini genel olarak kabul 

etmiş, hatta bazıları kaç sene sonra güneşin sönmüş olacağını hesap etmek 

için çalışmaya başlamışlardır.  

Evrenin sonradan yaratılmış olduğunu Kur’ân kadar ilmî olarak hiçbir 

din, hiçbir felsefe ekolü ispat edememiştir. Bunun gibi evrenin yok olmasını 

da bu kadar mükemmel, bu kadar ilmî olarak ne bir din ne de bir felsefe 

ekolü ispat edememiş olduğu basit bir ilmi tartışma ile bilinir. Evrenin baş-

langıcı olmadığına inananlar düşüncelerinde, bir kere ilahlık şanının nasıl 



− Müdafaa − 

 
 

~ 123 ~ 

olduğunu belirleyemedikleri için zaman gibi, uzaklık gibi varlıkların son-

suzluğunu öne sürmekle evrende hiçbir şeyin yoktan var olmayacağı ve var 

olanların elbette diğer bir vardan doğacağı kuruntusuna kapılmışlardır. 

Gerçi onların düşündükleri bir Rabbe nispetle zamanın daha eski ve boyut-

ların daha çevreleyici olduğunu biz de inkâr etmeyiz. Aksine ilahlık şanı 

hakkındaki düşüncelerinin geçersizliğini bundan anlarız. Ancak yoktan hiç-

bir şey var olamaz diye bu dünyayı ve yine bu dünya gibi gezegenlerden 

olan yıldızları kim bilir kaç milyar sene evvel güneşten koparak ve gaz ha-

linde boşluğa serpilmiş şeyler olduğunu düşünmeye kadar varırlar. Sonra 

hayal ve düşünce güçlerinin de güneşten öteye gidemediğini görürler. Böyle 

olunca: “Sizin ilminiz bu kadar ise onu kabul etmek de bizim dinimizin ilmî 

şanına şüphe getirmez.” deriz. Biz âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın za-

man, uzaklık gibi sonlu olanları bizim aklımızın kavrayamadığı varlıkların 

da yaratıcısı olduğunu söyleriz ve deriz ki: Gerçi yoktan bir şey var etmek 

mümkün olamaz ise de düşüncemize göre yok olanlardan bir şeyi var etmek 

mümkün değildir. Hâlbuki yaratanın ezelî ve ebedî ilminde birçok yaratıl-

mışlar daha vardır ki onların bizim düşüncemize göre yok olmaları, gerçek-

teki varlıklarını engelleyemez. Cenabıhak gibi kendi varlığının da gereğidir. 

İşte bizce görülmeyen o varlardan evrenin mayasını hazırlayarak evreni var-

lığa getirmiştir.  

Evrenin yaratılışı ne kadar eski olursa olsun ve hatta isterse öncesiz dahi 

olsun, asıl Yaratan’ın ezelî olmasına oranla o ezelîlik de bir sonradan yara-

tılmadır. Allah ezelîliğin de yaratıcısı olduğu gibi evrenin düzenli dönüşüne 

bakarak: “Bu kadar düzenli olarak işleyen evrenin bütünü için bozulması 

mümkün değildir.” diye ondan bir ebedîlik beklemek de anlamsız olduğu-

nu, Yüce Kur’ân yine ilmî olarak ispat etmektedir. Cansız cisimlerin hareketi 

aslında bizim bakışımıza göre akla hayret verir. Araştırıcılara göre o kadar 

akla hayret verici değildir. Hiç bir zaman bir sanat eseri, sanatkârının akıl ve 

sanatkârlık gücünün üstünde olamaz. Saf ve düşüncesiz bir adam mükem-

mel bir zırhlı gemiyi gördüğü zaman da: “Buna ölüm olmaz.” diyebilirse de 
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o gemiyi yapmaya gücü yeten mühendisler onun ne şekilde bozulup yok 

olacağını da bilirler.  

Asıl dikkat edilecek şey kıyamet sırasında bu evrenin nasıl parçalanaca-

ğını Kur’ân’ın tarif etmesi, hem de henüz mevcut ilimlerin gelişmemiş oldu-

ğu zamanda bunu tarif etmesi, ilimlerin bu günkü gelişmesine tamamıyla 

uygundur. Çünkü Yüce Kur’ân, yerkürenin altını üstüne çıkaracak kadar 

müthiş olan depremlere dikkat çekmiştir. Öyle bir jeolojik kıyameti günü-

müz bilginleri her an dikkate almaktalar. Bundan önce Kıyamet’in ilmen 

ispatı için Tercüman-ı Hakikat’te yazdığımız özel makale bu durumu ayrıntı-

larıyla açıklamıştır.  

Kur’ân Kıyamet’in hâlleri ve korkularını tanıtırken bütün gök cisimleri-

nin yağmur gibi döküleceğini söylemesi ilme uygun değil midir? Çünkü 

evrenin genel çekimi bozulduğu zaman, o karşılıklı çekimden başka bağları 

olmayan cisimlerin, yaratan tarafından emredilecek tarafa doğru dolu tane-

leri gibi serpilip gitmelerinden başka hiçbir durum ve şekli hayal edip dü-

şünebilecek bir filozof yoktur. Bu konuda ilmin başka türlü düşünmeye yol 

göstermesi mümkün olamaz.  

İnsan aklına ve yeteneğine göre söz söyleyen Yüce Kur’ân, bu karşılıklı 

çekim bağının bozulmaya uğradığı andaki duruma bir örnek olarak güneş 

ile ayın ne durumda olacaklarını da ayrıca anlatıyor. Güneş ile ay insanoğ-

lunun diğer cansız cisimlerden daha fazla uzakta seyrettikleri cisimler oldu-

ğundan bu anlatım daha uygundur. Kur’ân diyor ki kıyamet olduğunda Ay 

ile Güneş birleşecektir. Zaten Ay’ımız Dünya’nın çekiminde olduğundan 

aradan dünya kaybolunca ay küresinin de çekim tarafı olan güneşe doğru 

çekilerek onunla birleşmesi fiziksel kanunlardan değil midir?  

Kur’ân, yalnız evrenin bugünkü hâline göre fizik yasalarına uygun ol-

makla kalmayıp belki evrenin durumunun değişmesi sırasında da meydana 

gelecek şekilleri, ilimlerin bugün hayal ve tasavvur ettirebileceği şekle uy-

gun olarak on üç asır önce tanıtmıştır. Bundan dolayı bu konularda 
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Kur’ân’ın bir ilim kitap olması reddolunamaz. Nasıl reddolunabilir ki O’nu 

indiren Yüce ve eşsiz Yaratan ilmî gerçeklerin de biricik düzenleyicisi olan 

bir şanı Yüce Allah’tır. O’nun sırlarından bazılarını keşfedebilenler: “Tabiat 

kanunlarının gerçeklerinden bir gerçek daha keşfettik.” diye övünüyorlar. 

Evrenin sahibi tarafından indirilen ve indirilmesinden sonra hiçbir bozulma 

ve değişikliğe uğramayan o gerçek semavi kitap, elbette ilme uygun olur. 

Elbette ilmin bugünkü geldiği noktaya da bundan sonraki gelecek noktaya 

da uygun bulunur.  

Bundan önce eğer âlemler, akıllar ve idraklerimize sığmayacak kadar 

geniş ise akılların seviyelerine göre de Kur’ân’ın, hayretli bakışları çektiğini 

bildirmiştik. İlimlerin bütün çeşitlerine dikkatleri çektiren Yüce Kur’ân, en 

sonra insanı kendi kendisini incelemeye de sevk eder. Yaratılışımızın mayası 

olan spermin yerdeki bitkilerden nasıl süzülerek daha sonra anne rahminde 

nasıl yerleştiğini, kaç şekle dönüştürüldüğünü ve sonunda ruh üflendiğini 

yalnız bir ayet ile o kadar güzel özetliyor. İlmî ayrıntılarına göre açıklanması 

lazım gelse bir cilt dolar. Bu ise fizyoloji, psikoloji ve hatta operasyon teknik-

lerinin temeli sayılamaz mı? Kendini incelemekle görevli olan insanlar için 

bu yüce ayet, en büyük bir tavsiye, en büyük bir emir yerine geçmez mi?  

Hâlbuki insanın yediklerinin özü olan spermin ne kadar doğal değişim-

lerle insan şeklini aldığını gösterdikten sonra, ölüm değişimi ile bir daha 

durum değiştirdiğini ve sonra yine oluşacağını da Kur’ân bildirir. Bu bil-

dirmesiyle evrenin bugünkü durumunun nasıl değişeceğini göstermesine 

örnek olarak insan vücudunun da bundan sonraki değişikliğini de gösteri-

yor. Gerçi filozoflardan birçoğu sonradan dirilmeyi inkâr etmekte iseler de 

bunlardan çağdaş filozof Lui Fikiye’nin18 bir ciltte özetlemiş olduğu üzere 

birçokları da öldükten sonra tekrar dirilmeyi itiraf ederek ebedîliği muhak-

kak olan ruhun daha ne gibi âlemlerde ne şekillerle varlığa geleceği hakkın-

daki inançlarını yazıyor. İnşaallah Yüce Kur’ân’ın bu yönden de bütün filo-

                                                      
18 Lui-Fikiye: Çinli filozof.  
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zofların hayallerine daha üstün geleceğini göstermek için yakında Ferday-ı 

Mevt (Ölüm Ötesi) adıyla bir kitap daha çıkaracağız.  

Matematik gerçekler ve tabiî gerçekler, Yüce Kur’ân’ın dinî gerçekleri 

kuracağı temeller olduğu gibi hukuk ve insanlar arası ilişkilere varıncaya 

kadar her şeyin ait olduğu ilim çemberinin içinde dönmesini sağlayan se-

mavî, eşsiz kitap da Kur’ân’dır. Siyasetle ilgili olan Kur’ân hükümleri o ka-

dar meşhurdur ki “Fıkıh (Hukuk)” genel adıyla bir uçsuz bucaksız deniz 

gibi geniş olan değerli bir ilmin kaynağı olmuştur. Hem de yalnız kişilerin 

hukuku değil milletlerarası hukukun da ilk defa olarak ilkelerini Kur’ân 

koymuştur. Çünkü Kur’ân’a gelinceye kadar kanunların en mükemmeli olan 

Roma kanunlarıyla şefkatin en mükemmeli sayılan Hıristiyanlık şefkati, 

Romalılardan başka milletleri barbar kabul ederek hukukta eşitliği güçlendi-

rememiştir. Örnek olarak esirlerin hayatını galibin keyfine bıraktığı halde, 

Yüce Kur’ân, savaşın nasıl ilan olacağından başlayarak savaştaki esirlere 

varıncaya kadar uygulanacak işlemleri kanun altına almıştır. Alınıp satılmak 

suretiyle hizmetçilikte çalıştırılan esirlerin yemede, içmede, giyimde ve di-

ğer durumlarda aynen özgürler gibi tıpkı evlat muamelesi göreceklerine 

kadar her şeyi kanunlaştırmıştır.  

Ayrıca herkesin malını öyle akıldışı yollarda harcamaması ve belki mal 

sahibi olanların mallarını ticarette kullanması da Kur’ân’ın hikmetlerinden 

uzak kalmamıştır. Bunlar için de açık ayetler vardır ki ekonomi politik ilmi-

nin özü demektir. Ticaretle şükreden zenginlerden olmayı, Yüce Kur’ân, 

ahiret ödülüne yeteceğini ispat derecesinde bir ibadet sayar.  

Ticaretin vazgeçilmezi olan senet (yazılı belge) konusuna varıncaya ka-

dar genel işlemler Kur’ân’ın içinde bulunur. Hatta bir kimse yazı yazmasını 

bilmediği halde başka bir adaletli yazıcıya yazdırması imkânı da dikkate 

alınması ve şahitlerin isimleri yazılması da önerilmiştir.  

Biz burada her meseleyi yalnız bir hatırlatma şeklinde kısa geçmekteyiz. 

Eğer meseleleri hakkıyla açıklayacak olsak bu konuyu daha çok uzatmak 
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gerekirdi. Hele iş bir kere böyle ilimlerin tamamına kadar genelleştikten 

sonra, Kur’ân’ın hükümlerini İncil’in hükümleri ile karşılaştırmaya imkân 

bulamadığımızdan tamamıyla yazıyı kısaltmaya mecbur olmuşuzdur. Çün-

kü şefkat gibi bazı konularda İncil’in de gerek iyi gerek kötü bazı hükümleri 

bulunduğundan karşılaştırma mümkündür. Fakat ilimlerin tümüne ait me-

selelerde İncillerde hiçbir söz söylenmemiş olduğundan iyi ve kötü bir kı-

yaslamaya gerçekten ihtimal yoktur.  

Yaş, kuru her şeyin Yüce Kur’ân’da mevcut olduğu19 hakkındaki ayetin 

çok doğru olduğunu buraya kadar özet olarak vermiş olduğumuz açıklama-

lar herkese itiraf ettirebilir. Daha geniş bilgiler almak isteyenler de Yüce 

Kur’ân’a başvurabilirler. Şimdi burada bizim için yapacak bir şey kaldıysa o 

da kaçınılması imkânsız olan bir soruya cevap vermektir. O soru da çok faz-

la düşmanca bir soru olarak şöyledir: 

“Yazar efendi! Gerçi Kur’ân mevcut ilimlerden özet çıkarılmış denilecek 

kadar kapsamlı ve umumi esaslar üzerine kurulmuş olduğuna şüphe yok-

tur. Fakat bir takım hükümleri, bilgileri de ilimlerle örtüşmediğini inkâr 

eder misiniz? Eğer bu kitap, Allah tarafından indirilmiş ise o yanlışlıklar 

bulunmalı mıydı? Cenabıhakk’a bilgisizlik uygun olur mu?” 

Biz bu soruyu şu şekilde reddederiz:  

1. Kur’ân, mevcut ilimlerden özetlenmişçesine yaygın ve kapsamlı te-

meller üzerine kurulmuş değildir. Kur’ân nazil olduğu zaman Yunan ve eski 

Latin ilimleri ve öğretilerinden başka ilim ve öğretim yoktu. Onlar da Ara-

bistan’da yayılmış değildiler. İlimlerin gelişmesi tamamen Kur’ân’ın gelişin-

den sonra gerçekleşmiştir.  

2. Bazı hükümlerin, ilmî ve tarihî bilgilerin bizdeki ilim ve tarihe uygun 

olmaması, yanlışlığın Kur’ân’da olduğunu düşünmeye sebep olamaz. Mese-

la Kur’ân’da sağlığın korunmasına dair hükümlerin de bazıları yanlış oldu-

                                                      
19 Kur’ân-ı Kerim, En’âm Suresi, 59.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 128 ~ 

ğu düne kadar düşünülürdü. Mesela domuz etinin neden dolayı yasaklan-

mış olduğunu doktorlar bir türlü belirleyemezlerdi. Hâlbuki sonradan araş-

tırmacılar ispat etti ki domuz etinde trişin denilen bir takım göze görünmez 

kurtlar vardır. Bunlar ise insana çeşit çeşit hastalık getirebilirler.  

İşte Kur’ân’ın gerçeklerinden birçokları, sonradan gerçekleşen ilmî bu-

luşlar sayesinde ortaya çıkmış olduğu gibi bazıları da henüz gerçekleşeme-

mişlerse de elbette gelecekteki buluşlar onları da gerçekleşme alanına çıka-

racaklardır.  

Kur’ân’ın hükümlerinden bazıları da ilmî gelişmenin eksikliğinden do-

layı yanlış yorumlanmış olabilir. Bu konuda astronomi ilmine göre yer küre-

si evrenin merkezi olduğuna inanıldığı zaman “Güneş, kendi yörüngesinde 

döner” anlamındaki ayetin asıl anlamı anlaşılamayabilirdi. Ancak Güneş’in 

kendi ekseni üzerinde hareketiyle sistemin merkezi olduğu gerçekleştikten 

sonra, Yüce Kur’ân’ın bu gerçeği daha binlerce sene önce ortaya koymuş 

olmasına herkes hayran ola ola düşüncesini düzeltti.  

Mantık da bir ilimdir. Hem de aklın dümeni sayılacak kadar önemli bir 

ilim olduğuna göre, Yüce Kur’ân’ın bu gibi yorumlarda mantığa uygun bir 

tavsiyede bulunmuş olduğunu da dikkate almalıyız. Buyruluyor ki 

“Kur’ân’ın yorumunu Allah’tan ve bir de ilimde uzman olanlardan başka kimse 

bilmez (Âl-i İmrân, 3/7).” doğru değil mi? Güneş’in, sistemin merkezi olduğu, 

domuz etinde trişin bulunduğu bilgisi ortaya çıkmadan önce bunları Al-

lah’tan başka kim bilirdi? İşte şimdi itiraz edenin yanlış zannettiği şeylerin 

de ilahi ilimde doğru olacağı ve bir gün olup da o doğruluğun da gerçek 

olduğu asla inkâr olunamaz.  

Kur’ân’ın yorumunu ilimde uzman olanların bilecekleri meselesine ge-

lince, bu hükmün mantığa ve yaratılış gayesine uygun olduğunu kabul için 

“rasihûne fi-l-ilim (ilimde uzman olanlar)” kimler olacağı hakkındaki tefsirlerin 

görüşlerine başvurmalıdır. Başvurulursa o konuyu ne kadar ileriye götür-

müş oldukları görülür. Fakat konunun sonunda “rasihune fi-l-ilim” demek, 
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bütün aklî ve naklî ilimlere sahip olan demek olduğu görülür. Bir adamın 

bütün aklî ve naklî ilimlere sahip olması ve onlarda geniş bilgisinin bulun-

ması mümkün olamazmış. Daha iyi değil mi? Zaten bu duruma karşılıktır ki 

Kur’ân’da rasihun (ilimde uzman) diye cümle sığası ortaya konulmuştur. 

Hukuk Usulü’nde de bu değerde olmak üzere Kıyası Fukaha (hukuk bilgin-

lerinin akıl yürütmesi) denilmiştir. Demek oluyor ki Kur’ân’ın yorumlanma-

sı ve açıklanması öyle: “Başları kutsal ışıkla aydınlanmış, hata etmezler.” 

diye inanılan bir takım balıkçı takımı cahillerin ağızlarından ne çıkarsa doğ-

rudur diye kabul olunamayacak. Belki insanlara nasip olan ilimlerin hepsin-

de otorite derecesine varmış olan değerli ilim topluluğunun görüşlerine baş-

vurulacak.  

Şimdi birazcık düşünelim! Yüce Kur’ân’ın bu rehberliği, her çeşit aka-

demilerin temel merkezinin teşekkülü demek değil midir? Akademi nedir? 

İlim sahiplerinin bir araya gelmesi değil mi? İslâm düşüncesi buna olan ihti-

yacı herkesten önce görerek ilim ve teknik sahiplerini başkalarına muhtaç 

etmemiştir. Geçiminin teminini sağlamakla uğraştırmamak için her birine 

bilgilerinin derecesinde geçimlerini sağlayacak maaşlar bağlamışlardır. Hat-

ta ilmî komisyonlara, kendi mesleklerine bağımsızlık da verilerek ortaya 

koydukları görüşlerinde padişahlar bile onları korumaktan başka bir hare-

kette bulunmamışlardır.  

Şimdi Yüce Kur’ân gerçekten ilimlerin temelini içerdiği gibi yorumlan-

ması ve açıklanması gereken şeyler de ilimlerde otorite derecesine varmış 

olanlara bir görev olarak verilmiştir. Bu durumda Prof. Paf’ın artık başka bir 

ilme uygun din aramasına gerek mi kalır? Hiç şüphe etmeyiz ki bu sorumu-

zu Prof. Paf’ın yüzüne karşı söylemiş olsaydık gönülden kabul ederdi.  

Bu durumda maksadımızı toplayıp özetleyelim: Chateaubriand, ahlak 

kanununun temelinin şefkat olduğuna inanıyor. O şefkati de Hıristiyanlıkta 

buluyor. Bunun üzerine Hıristiyanlığın geleceğini sağlamak için şefkati de 

büyük bir destek olarak almıştır. Prof. Paf, Hıristiyanlık şefkatini zararlı 

görmüş ve Hıristiyanlığın, insan tabiatını dikkate alıp da insanları mutlu 
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edecek bir şekilde kurulmadığından insanları mutlu etmek için ilmî gerçek-

lere göre kurulmuş bir dinin kurulmasını gerekli görmüştü. İşte biz bu temel 

üzerine açıkladığımız gerçekler ile ispat ettik ki İslâm şefkati, hiçbir kötü 

kullanıma meydan vermeyecek ve kullanım hikmetine uygun düşecek şe-

kildedir. Ayrıca Yüce Kur’ân aslında ilimlerin verilerine uygun ve uyuşmak-

tadır. Öyleyse Chateaubriand’ın Hıristiyanlık için bu yönden ümit ettiği ge-

lecek bir ham hayalden ibarettir. Asıl, gelecek İslam’ındır sözü de gerçektir.  

Burada ahlak konusuna son verebilirdik. Ancak ahlak kanunlarının uy-

gulanmasına göre de büyük bir gerçeği ortaya koymak için bir konu daha 

açmaya mecbur oluyoruz. Bu konu da ahlak kanununun Hıristiyanlıktan 

ibaret olduğu iddia edildiğine göre bu kanunun Hıristiyanlara nasıl uygu-

landığını ve ne sonuçlar doğurduğunu, Hıristiyanların o ahlak kanunlarına 

ne şekilde uyduklarını göstermeye ait bir konu olacaktır.  

 

7. AHLAK KANUNU’NUN HIRİSTİYANLARA ETKİLERİ 

Bu başlık altında Ahlak Kanunu’nun Hıristiyanlar üzerindeki etkilerini 

değerlendireceğiz.  

Gerçi bir dinin mahiyeti, o dinin kanunları, temel kuralları ve hepsini in-

celemekle anlaşılır. Din mensuplarının kendi özelliklerinden dolayı o dini 

sorgulamak gerekmeyeceği akla gelirse de Chateaubriand, Hıristiyanlık ah-

lak kanununun bütün insanlar için bir genel kanun kabul edilmesine yetki-

sinin olduğunu iddia ediyor. Ayrıca İslâm aleyhine birçok yayınlarda bulu-

nan misyonerler de kitaplarının hemen hepsinde Hıristiyanlığın insan tabiatı 

üzerinde o kadar büyük bir etkisi olduğunu iddia ediyorlar. Öyle ki o etki 

gereğince insana melekliğe yakın bir takım övülen huylar ve ruhanî bereket-

ler geldiği iddiasına kadar varıyorlar. İşte bu iddianın ne dereceye kadar 

doğru olabileceğini yine Hıristiyanlık tarihine göre değerlendirmeye gerçek-

ten cidden gerek vardır.  
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Eğer iddia olunan melekçe ahlak gerçekten Hıristiyanlıktan dolayı mey-

dana gelirse bu bereketin diğer Hıristiyanlardan daha çok papaz takımında 

ve özellikle sayın papalarda bulunması gerekmez mi? 

Çünkü bunlar en mükemmel Hıristiyan sayılması şöyle dursun, Hz. 

İsa’nın vekili olmalarından ötürü Kutsal Ruh’un manevî intikali ve hatta 

maddî intikalinden dolayı insanlık derecesinin bile üstüne çıkıp sanki ilahlık 

derecesine varıyorlar.  

Görüşlerinde asla hata etmeyip ağızlarından her ne çıkarsa aynen Al-

lah’ın sözü gibi gerçeği bildirmiş olurlar. Kendilerinden günah ve hata çık-

ması şöyle dursun, bütün Hıristiyanların en müthiş büyük günahlarını bile 

af ve bağışlayarak bunları cennet ile müjdeleme gücüne de sahiptirler.  

Şimdi Havari Petrus’un makamına oturmuş, Hz. İsa’nın doğrudan vekili 

ve İsa’nın Allah’ın oğlu olduğundan dolayı sanki Allah’ın yeryüzündeki 

vekili sayılan papalar ile bunların meslektaşları melekçe ahlaka ne kadar 

sahip oldukları görülürse diğer insanlarda ne kadar görüleceği ortaya çıkar. 

İşte bundan dolayı papalar tarihine bir araştırmacı gözüyle bakmaya gerek 

vardır.  

Şimdiye kadar Petrus’un makamına oturmuş olan zatların sayısı üç yüze 

yaklaşmıştır. Bunlardan iki yüz yetmiş kadarı Kilise tarafından gerçek Papa 

olarak kabul edilmiştir. Geri kalanı ise Anti Pap yani papa karşıtı olmak üze-

re reddedilmiştir. Adı geçen kişiler içinde hiçbir iyi adam yoktur diye iddia 

edilirse abartılmamış olur. Aslı olmayan bir şeyi bildirmek asla bizim ama-

cımız değildir. Biz papaların ne kadarının nasıl bir ahlak sahibi olduklarını 

göstermek istiyoruz. Bu konumuzu inceleyen din kardeşlerimiz misyonerle-

re: “Ola da Hıristiyan olsak, papalar mertebesine ulaşacak değiliz â? Velev 

ki ulaşalım! İşte papalar tarihi de onlardaki durumları ve ahlakı şu şekilde 

gösteriyor.” diyecek olurlarsa misyonerlerin hiçbir cevap veremeyecekleri 

şüphesizdir.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 132 ~ 

Giriş bölümümüzü bitirmeden şunu da belirtelim ki yazmakta olduğu-

muz bu tarihî özette kilisenin düşmanı olan grupların düşmanca yayınlarını 

kaynak olarak almadık. Kaynaklarımızın hepsi kilise topluluğunun redde-

demeyeceği tarafsız kaynaklardır. Hele kaynaklarımız arasında Resmî Kilise 

Tarihi de vardır ki Hıristiyanlara göre sanki dinî ayetlerden sayılmıştır.  

Gerektiği yerde hatırlatmadan geri kalmadığımız gibi bazı en ince mese-

lelerde Hıristiyanlık Kilisesi’nin düşmanı sayılanların sözlerini geçerli kabul 

etmememizin sebebi, bu sözlerin Hıristiyanlara göre geçerli olmamasıdır. 

Havarilerden sonra Hıristiyanlığın ilk asırlarındaki ahlakı incelemeye giri-

şince ilk önce Nikolayd Grubu dikkatimizi çeker.  

Nikolayd denilen grubun başkanı Nikola, havariler zamanında Hıristi-

yanların sayısı biraz çoğalarak cemaat işlerine bakmak için yönetici adıyla 

seçilen vekillerden birisidir. Nikola, papaz olan kişi için cemaat halkı akraba 

ve yakınları sayılacağı ve cemaatten başka papazlar için aile ve evlat sahibi 

olmaları gerekmeyeceğini öngörerek aile sahibi olmaktan vazgeçmiş ve 

kendi mezhebine girenleri cinsel ihtiyaçlarını gidermek için meşru ve tabii 

olmayan yola sürüklemiştir. Hâlbuki Hıristiyanlıkta aslında evlenmek pa-

pazlar için bile yasak değildi. Miladi 157 senesinde Roma despotu olan yani 

Papalık makamına oturan Ânisit, bu Nikolayd Grubunu gözden düşürmüş 

ve yaşayış bakımından onların aksini seçen Nivistik grubuna değer vermiş-

tir. Nivistikler ise Hıristiyanlıkta herkesin malları ve mülkleri bütün cemaat 

halkı arasında ortak olduğu gibi kadınlar da bir çeşit mal-mülk sayıldığın-

dan onların da ortak sayılmaları gerektiğine kadar sapıtmışlardı. Bu durum 

miladi 219 senesinde Papa olan Kalis zamanına kadar devam etmiştir. On-

dan sonra Nivistiklerin bir kısmı Nikolaydlar’a katılmaya başlamış ve bun-

lar kadın olsun erkek ne olursa olsun hepsinin zevk ve safa aracı olduğuna 

inanarak gruplar arasında bir fikir birliğinin meydana gelmesine gayret et-

miştir.  

Belirtilen grupların bu şekilde davranışları kilise tarihçileri tarafından 

da inkâr edilememiştir. Şu kadar ki onlar Hıristiyanlığın birinci asrını ger-
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çekten meleklere benzeyen bir asır olarak tavsiye gayretinde bulunarak övü-

len bu asrın şanını lekeleyen bu gibi grupları, çeşitli suçlarla suçlayarak Hı-

ristiyan topluluğundan kovulmuş gösterecek kadar sorgularlar. Fakat onla-

rın kovulmuş gösteremeyecekleri asıl bir grup var ki o da en küçük rütbe-

sinden başlayarak en büyük rütbesine varıncaya kadar papaz topluluğudur. 

Bu sınıfın aşağılık yaşayışına, nefsanî duygularına dair bir takım olaylar 

kilise tarihini de doldurmaktadır.  

Kilise tarihinde açıkça anlatıldığına göre I. Korneyil papa seçilince, No-

vatiyen de diğer taraftan kendisini papa seçtirmiş. Bu durumda Hz. İsa’nın 

vekili durumunda olan iki hatasız zat birleşmiştir. Bunlar birbirine karşı 

makamlarını korumak için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde 

yani M. 251’de Roma merkezinde kırk altı büyük papaz, yedi diyakır, yedi 

diyakır vekili, kırk iki akulit denilen rahipler ve elli iki diğer daha küçük 

rahip kayıtlıdır. Bunların yanında bin beş yüz kişi de dul kadın kayıtlıdır. 

Kayıtlı olan bu dul kadınlar kimsesiz olduklarından ve ömürlerini ruhban 

olarak Hz. Meryem’e adamış bulunduklarından kilise yardımıyla geçinir-

lermiş.  

Gerçi böyle bin beş yüz kadının ömürlerini Hz. Meryem’e adamaların-

daki fedakârlığı akla hikmete sığdırmaya çalışmak bizim işimiz değildir. 

Fakat o zaman kilise sahiplerinin ne şekilde yaşadıkları incelemede dikkate 

alınırsa böyle binlerce dul kadınların manastırlarda toplanıp hapsedilme-

sinde bir takım gizli amaçların da bulunduğu ortaya çıkar.  

Kilise Kurulu’na göre Papa Korneyil’in seçilmesi doğru ve Nuvatiyen’in 

seçilmesi yanlış olduğunu ispat için Kilise Tarihi’nin ikinci cildinin 246. say-

fasında aynen şu satırlar okunur.  

“Novatiyen, yanına kendi taraftarlarından birkaç adam alarak Roma’ya 

gelmişti. Papa Korneyil’in Roma putperestleriyle ikiyüzlü bir şekilde ilişki 

kurduğuna dair bir takım uydurmalarda bulunarak papazlardan pek çokla-

rını kendi tarafına çekmişti. Novatiyen görünüşte Papalık Makamı’na göz 
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dikmiyor gibi göründüyse de taraftarlarının teşvikiyle papazlardan büyük 

bir grup Korneyil üzerine onun da papalığını ilana giriştiler. Yine adı geçe-

nin hilesi ile taraftarlarından bir grup İtalya’nın bazı makamlarına başvura-

rak cahil ve saf takımından üç büyük despot ile diğer bir takım adamları 

kandırıp önemli ve acil bir iş için Roma’ya gelmeye kendilerini teşvik ettiler. 

Zavallılar bu suretle aldanıp Hıristiyanlığın merkezine vardıkları zaman 

Novatiyen bunları tenha bir yerde topladı ve her birine fazlaca ikramlarla 

nefis yemekler sunduğu gibi şarapların da en iyisini içirdi. Papazlar, despot-

lar sarhoş olduğunda hepsi güya Papalık Makamı boş imiş gibi Novatiyen’i 

papalık makamına seçtiler…”  

Kilise Tarihi’nden alınan bu hikâyeyi dikkatli bir şekilde incelersek: 

1. İtalya’da bulunan despotlar arasında cahil ve saf üç büyük despot bu-

lunduğuna hayret etmemiz gerekir. Çünkü Latince Ohek denilen despotluk 

rütbesi papalık rütbesinin kapısıdır. O zamanlar papa bulunan zatlar da 

Roma Despotu adıyla bunlardan seçildiğinden cahil ve saf adamların des-

potluk mertebesine kadar varabilmeleri gerçekten hayret edilecek şeydir.  

2. Kilise sahiplerinin eğlence ve içki âlemlerinde sarhoş olup kendilerini 

kaybedecek dereceye varmaları dikkat çekici olmaz mı? Nefis yemekleri 

yiyip yıllanmış nefis şarapları içerek Hz. İsa’nın vekili sayılan bir papayı 

hiçe saymaya ve yerine diğerini koymaya kadar cesaret eden papaz efendi-

ler, öte taraftan kilise yardımıyla yaşayan bin beş yüz dul kadın görür de 

Hıristiyanlığın bereketi olarak ahlak sahibi oldukları melekçesine ahlakı 

nasıl koruyabilirler? Melekler özelliğiyle donanan papaz efendiler ise yedik-

leri içtikleri hem de aklı başlarından gidinceye kadar içtikleri halde cinselliği 

bilmez olabilirler mi? 

İşte miladi 251’de kilisenin durumu bundan ibarettir. Katolik Kilisesi 

düşmanlarından birisinin yine bu seneye ait olaylardan bildirdiği garip bir 

olayı abartı saymadan inanmaya layık buluruz. Bu zat diyor ki: “Papa Aziz 



− Müdafaa − 

 
 

~ 135 ~ 

Korneyil zamanında bir bölük papaz bir manastır içinde rahibelerin hepsi-

nin ırzlarına saldırdıkları için cezaya çarptırılmışlardı.”  

Gerçi bu hikâyeyi Kilise Tarihi’nde arayıp bulamadıysak da belirtilen ta-

rihte başka bir şey gördük ki o da bu hikâyenin doğruluğunu güçlendirir. Bu 

tarihte Kartaç’da konsil yani despotlardan oluşan bir genel meclis oluştu-

rulmuş, belirtilen mecliste birçok mezhep işlerine dair görüşmeler olduğu ve 

kararlar verildiği sırada bir de papaz takımının insanlık gereği meydana 

gelecek suç ve cinayetlerinden dolayı yerine getirilmesine mecbur oldukları 

tövbeye, oruca vd. dair bir kararname düzenlenmiş. Papaz takımının suçları 

olmasa bu gibi cezalara da gerek görülmezdi. İşte bu cezaların rahibelere 

saldırı için verildiğine şüphe yoktur.  

Daha sonraları bu gibi davranışlar bu davranışlara karşı verilen cezalar 

tamamıyla ortaya çıkmıştır ya! Buradaki incelemeler Hıristiyanlığın en fazla 

edepli olan ilk asırlarını görmek amacıyla seçilmiştir. İşin daha sonrası da 

şöyledir: 

 “Ne zaman ki Kostantin eski putperestliği yok ederek yerine Hıristiyan-

lığı koymak için kılıcını çekmişti, bütün kilise sahipleri imparatorun bu ka-

rarlı sahiplenme ve davranışlarından çok şımarmışlardır. Öyle ki sonraları 

papazların rezilliklerinden kilise topluluğu bile utanarak mümkün mertebe 

durumların iyileştirilmesi için çareler, önlemler araştırılmasına mecbur ol-

muştu. Bu kötülüklerin kaynağı, dünyanın malına ortak olduklarından do-

layı yiyip içmekte, giyinip kuşanmakta zenginlerle yarışan papazların, sade-

ce kilise topluluğunu halkın geneline katmamak ve halktan başka bağımsız 

bir topluluk olmak üzere kendi zorbalıklarını devam ettirmek amacıyla pa-

pazlar için evliliği şiddetle ve kesin olarak yasaklamaları olmuştur. Kilise 

görevlileri evlenecek, eş ve çocuk sahibi olacak olsalar halka yapılacak zul-

mün kendilerine de sıçrayacağı düşünülerek kendilerini halktan ayırmak 

için evlenmeyi yasaklamaları gerçekten çok düşünülerek alınmış bir önlem 

olmuştur. Fakat bol nimetler içinde saygı görerek yaşayan adamların cinsel 

isteklerini engelleyebilmeleri şöyle dursun, aksine daha fazla düşkünlük ve 
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istekleri tabiî ve zorunlu olduğundan her biri cinsel zevklerini ahlak dışı bir 

şekilde almaya başlamışlardır. Bu konuda bir örnek olmak üzere Aziz Boni-

faç’ı gösteririz. Kendisi kilisenin azizleri ve evliyasından sayıldığı halde 

hizmetinde açıkça bir metres bulundururdu. Bu metres, Ağlae adıyla Kilise 

Tarihi’nde de kayıtlı ve meşhurdur. Azizleri ve evliyası bu durumda bulu-

nan kilise sahiplerinin küçük rütbelerine doğru inildikçe diğer fertleri ne 

şekilde olacağı uzun uzadıya ayrıntıya muhtaç kalır mı?  

Yaratılışa aykırı pisliklere girenlerden başka birçoğu açıkça fahişelerle 

birlikte yaşadıklarından, Neoszare şehrinde Ruhbanlar Genel Meclisi topla-

narak hiç olmazsa bu kötülüğün gizli olarak yapılması için önlemler düşü-

nülmüştü. Bu mecliste despotlardan birisi kendi yönetiminde olduğu ülke-

lerde on bir bin kadar küçük büyük papazların metresleri bulunup bunlara 

izin vermek için her biri kendisine senelik birer altın vergi verdiklerini bildi-

rerek sanki bu açıkça ahlaksızlıkların yasaklanmamasını istediği, tarih sayfa-

larında hayret edilerek okunuyor.  

Yalnız Neoszare Meclisi’ne ait değil, papaz takımının cinsel isteklerine 

aşırı düşkünlükleri de diğer meclislerde de konu edilmişti. Örnek olarak 

Ansir Genel Meclisi’nde: “Genç rahibelerin yol kardeşliği adıyla papazlarla 

beraber aynı yerde oturmamaları, papazlardan her kim genç çocuklarla ya-

ratılışa aykırı davranacak olursa belirlenen derecelerine göre ceza görmesi 

ve papazlardan hamile kalıpta çocuk düşüren veyahut öldüren kadınların 

cezaya çarptırılması,” için özel olarak kanunlar yapılmıştı. Tekrar edelim ki 

somut bir şekilde lüzum ve ihtiyaç görülmeyecek şeyler için kanun yapıl-

maz.  

İmparator Konstantin‘in gözetimi ve başkanlığı altında toplanan meşhur 

İznik Genel Meclisi’nde de bu mesele gündeme alınmıştır. Bu meclisin dü-

zenlediği kanunlardan üçüncüsünde despot olsun, papaz olsun, diyakır ol-

sun, kilise sahiplerinden ne kadar küçük rütbede bulunursa bulunsun sı-

ğınmacı adıyla yanlarında kadın bulundurmaları yasaklanmıştır. Bu kanun 

papazlarla beraber yalnız öz annesi öz kız kardeşiyle bir de teyze veyahut 
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halasının bulunabilmesine izin vermiştir. Sığınmacı denilen kadınlar sanki 

metres olmak üzere alınırdı ki Aziz Bonifac’ın yanındaki Ağlâe de bunlar-

dandı.  

Ancak kadınlara verilen isimden de anlaşıldığına göre bunlar güya fakir 

ve kimsesizdirler. Çaresizlerin ve fakirlerin kiliseden başka sığınacak yerleri 

bulunmadığından sadece ırzlarını korumak, bir lokma yiyecek ekmek bula-

bilmek için papazlara sığınmış sayılırlardı.  

Kilise topluluğunu güzel ahlak sahibi olmaya zorlamak için böyle ka-

nunlar koyma ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır. Bundan dolayı 

daha açık ve daha şiddetli kanunlar konulmasına da mecbur olunmuştur. 

Çünkü en büyük papazlar hatta papalar arasında da insanlık gereği nefsine 

fazlasıyla yenilmiş adamlar her asırda görülmüştür. İşte imparator Garati-

yen’in miladi 370’de ilan etmiş olduğu bir genel emir de papaz takımının bu 

gibi kötü hallerinden dolayı verilmiştir. O zamana kadar verilen kararların 

aksine olarak papaz grubu ve bu konuda Valeriyen denilen grup, güya kut-

sal ışıkla aydınlananların kadınlara hiç bir kötülüğü olamayacağı iddiasıyla 

kendi evlerine birçok kızları ve kadınları alıp yerleştirmişlerdir. Ayrıca ken-

dileri de bir takım genç dul kadınların veyahut kızların evlerinde kiracı gibi 

oturduklarından İmparator Garatiyen, yayınladığı genel emirle hiç olmazsa 

evinde bir velisi bulunmayan kızların ve genç kadınların, papazları kendi 

evlerine kiracı olarak kabul etmelerini şiddetli cezalarla yasaklamıştı.  

Demek oluyor ki papazların kendi evlerine kadın kabul etmeleri veya-

hut baba ve kardeş gibi bir velisi olan kızların, papazları evlerine kiracı al-

maları yine yasaklanmamıştı. Sadece kimsesiz bir kadının, kutsal ışıkla ay-

dınlanmış bir adamdan zarar gelmeyeceği inancıyla evine kabul etmesi ya-

saklanmıştı.  

Bu demek oluyor ki o kadar doğrudur. Kısa bir süre sonra Papa Birinci 

Leon (440- 461) özel bir emirname yayınladı. Bu emirnamede, eğer bir kızın 

babası kızını odalık olarak bir adama vermeye razı olursa engellenmemesi 
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için izin vermiştir. Bu izinden sıradan insanlar yararlanamayacağını ve belki 

asıl kilise adamlarının yararlanması için bu emrin ilan edildiğini anlamak, o 

kadar büyük bir zekâyı gerektirmez.  

Gerçi edepsizliğin bu kadar serbest olmasına namuslu kimselerin şaşır-

maya hakları varsa da Leon’un emirnamesinden önce durumun ne dereceye 

varmış olduğu bilinirse şaşırmaya gerek kalmaz. Bir örnek olarak Aziz Je-

rum’un şu olayını sunalım:  

Jerum usta bir yazardı. Hatta İmparator Garatiyen’in aleyhinde birçok 

şeyler yazmış olduğu için vefatından sonra Papalık Makamı, Jerum’u azizler 

derecesine yükseltmişti. Jerum gerçi kilise topluluğunun kötü ahlakı aleyhi-

ne de yazmışsa da o zaman bu yazısı, yine kilise sahipleri arasında gizli tu-

tulmuştur. İmparator aleyhindeki yazısı ise halk arasında yayılarak istenilen 

etkisi de görüldüğünden kilise tarafından her kusuru af edilerek azizlik 

mükâfatıyla da isteğine kavuşturulmuştur.  

İşte bu Jerum, Ostişiyum isminde bir kıza yazdığı vasiyetnamede demiş-

tir ki:  

“Kızım! Eğer bekârlığınızı, namusunuzu korumak isterseniz kaçınız o 

ikiyüzlülerden. Kaçınız ki kadınlar ile daha serbest sevişmek için papaz üni-

formasını giyerler. Bu kötü papazların parmaklarında elmas yüzükler var-

dır. Kadınlar da elmaslara fazlaca meyillidir. Bunlar güzel bir kadın gördük-

leri anda hemen isimlerini ve oturdukları yerleri haber alırlar. Kadının neye 

tutkun olduğunu araştırırlar. Bunların durumlarını iyi bilip kendinizi koru-

yabilmeniz için bunlardan en usta olan bir tanesinin özelliklerini size anlatı-

yım: Sabahleyin güneş doğduktan sonra kalkar. O gün ziyaret edebilecek 

olan yerleri zihninde planlar. Amacına ulaşmak için daima en yakın yolu 

arar. Ta kadınların yattıkları odaya kadar girer. Oda içindeki eşyayı basit bir 

havluya varıncaya kadar gözden geçirip bunların güzelliğini, temizliğini çok 

fazla beğenerek sahibesini övmeye başlar. Ondan sonra kendi sahte fakirli-

ğinden söz etmeye girişir. Böyle temiz eşya kendisinde bulunmadığını anla-
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tır. Sonunda bin türlü sözlerle eşyanın en güzelini kendisine hediye veyahut 

sadaka ettirir. Fakat bu davranış, kadın güzel değilse sadece açgözlülüğün 

gerektirdiği davranıştır. Kadın güzelse oda içinde en fazla beğendiği güzel 

eşya kadının kendisi olur. Ve işte o sadakaya ulaşmak için olanca güzel ko-

nuşma sanatını kullanır.” Sen Jerum’un bu ifadesini abartılı görmemelidir. 

Bilakis papazları, yalnız kadın elde eden bir dilenci olarak tanıtmasını bir 

orta yol saymalıdır. Çünkü papazların dilencilikle değil zorlama ile de istek-

lerine ulaştıkları pek çok defalar görülmüştür.  

Seneler geçtikten sonra, Kilise’nin gücü artarak imparatorluğun gücü ile 

boy ölçüşecek duruma gelince, ahlaksızlıkta kimseden çekinmeyecek kadar 

da cesaretleri artmıştı. Örnek olarak; miladi beşinci asırda kilise adamları 

kadınların gizli gücüne yenilecek duruma gelince, Âkile adlı yerin despotu 

Rufen, Madam Melani isminde bir kadına âşık olur. Papa Birinci Anastas da 

Marsil isminde bir kadına âşık olur. Rufen yazar olduğu ve Hıristiyanlar 

arasındaki ünü Marsil’in kıskançlık duygusunu kabarttığından: “Öyleyse 

gider kendimi Rufen’in kucağına atarım, o da Melani’yi bırakarak benimle 

birleşir.” demişse de Rufen, sevgilisi Melaniye bağlı kalarak kadının teklifini 

reddedince, iki kadın arasındaki çekişme kilise dünyasını birbirine katmıştır.  

Papa Üçüncü Sigast ise ömürlerini Hz. İsa’ya ve Hz. Meryem’e vakfet-

mek üzere manastırlara giren rahibelere pek fazla ilgi duyduğundan manas-

tırlar sanki papanın haremi gibi olmuştu. Hatta Kırısuğuni isminde bir kız, 

papa hazretlerine boyun eğmediğinden, Papa Sigast, zorla kızcağıza tecavüz 

etmiş ve rezillik ayyuka çıkmış. Fakat bu ilk rezalet nasılsa ört bas edilmiştir. 

Ondan sonra Papa’nın bu tür suçları çoğamış hatta kendisine yakınlığı olan 

bir kadın bile metresleri arasına girdiğinden halk ayaklanarak Papa’yı mu-

hakeme etmek için despotlardan oluşan bir konsil kurulmuş ise de konsili 

oluşturan despotlar da papanın yaptıklarını aynen onlar da yaptıklarından 

suçsuzluğuna karar vermişlerdir. Yalnız Pasus isminde bir papaz Papa’yı 

suçlamaya kalkıştığından üç ay sonra zehirlenerek öldürülmüştür.  
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İşte Birinci Leon’un belirtilen emirnamesi durumların bu hâle geldiğin-

de yayımlanmış bulunduğundan halk bir kere bu rezilliklere alıştıktan sonra 

bir kızı metres tutmak için babasının iznini almasını iyileştirmeden saymış-

lardır. Çünkü babasının iznini almayıp da zorla tecavüz edecek olsalar kim 

ne diyecek? 

Yine Birinci Leon’un zamanındaki olaylarından bir örnek: Fransa’da 

Vien şehrinin despotu Selidüniyus birkaç kadının ırzına tecavüz etmiş. Ay-

rıca bir kadının da kocasını öldürüp kadını açıkça kendisine metres edinmiş. 

Bundan dolayı halk ayaklanmış. Bunun üzerine o da despotlar meclisinde 

muhakeme edilmişse de suçsuzluğuna karar verilmiştir. Kilise Tarihi böyle 

şeylere hep iftira diye kısacık bir kelime ile reddediveriyor. Ancak meclisin 

kararını halk kabul etmeyip ispatı gerektirmeyecek kadar apaçık olan cina-

yetlerin bu şekilde inkârı herkesi üzdüğünden Papa, yalnız Selidüniyus’u 

makamdan atmakla yetinmiştir. Ârel despotu Hiller namuslu bir adamdır. 

Selidüniyus’un aklanması üzerine protesto etmiş ve suçu herkes tarafından 

bilinen bir adamın papazlıktan kovulması gerekeceğini düşünmüş. Bundan 

dolayı Papa Leon bu karıştırıcı tenkitçiyi aforoz ettiği gibi biraz sonra Efes 

şehrinde toplanan bir konsil de Papa’yı aforoz etmişse de bu aforozlar son-

radan Hiller’in de, Leon’un da Kilise tarafından aziz olarak kabul edilmesine 

engel olmamıştır.  

Hıristiyanlığın aleyhinde özel bir düşmanlıkla yazan bazı Hıristiyan ya-

zarlar yine bu sıralarda Edamiyet adıyla rahip ve rahibelerden oluşan yeni 

bir tarikat oluşturulduğunu bildiriyorlar. Bunlar hakkında o kadar müthiş 

alçaklıklar bildiriyorlar ki okudukça insanın midesi bulanır. Fakat biz iğ-

rençliklerin bu kadarını aklımıza sığdıramadığımız gibi rivayetler de kilise 

düşmanları tarafından yapıldığı için kabul edemedik.  

Papa İkinci Anastas (Anastasius, 496–498) kilise sahiplerinin bu kötülük-

lerine bir son vermek için yavaş yavaş düzeltmeye kalkmışsa da kendisine 

yardımcı olacak kimse bulması şöyle dursun adamı derhal zehirleyerek öbür 

dünyaya gönderdiler. Ondan sonra Papa olan Simak ise açıkça zina hâlinde 
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yakalandığı halde hiçbir ceza görmemiş ve bu da bir iftira kararıyla bertaraf 

edilmiştir.  

 Buraya kadar ayrıntılarıyla anlattığımız durumlar miladi beşinci asır 

sonuna kadar görülen durumlardır. Ondan sonra bu durumlar bir kat daha 

korkulu durum meydana getirmiştir. Papa takımı Papalık Makamı’na gele-

rek istedikleri ahmaklıkları yapmak için birbirinin canına kıymayı da sever 

hale gelmişlerdir.  

Silver (Silverius, 536–537) adlı Papa’yı, Vijil (Vigilius, 537–555) adlı des-

pot makamından indirerek Palmarya adasında adamı dokuz gün aç bırak-

mışlar. Fakat sağlığında güzel yemeklerle beslenmiş olan vücudunu açlık 

yıkamadığından boğmaya mecbur olmuşlardır. Vijil ise oğlan sevici oldu-

ğundan kendisine teslim olmayan bir çocuğu döverek öldürdüğü için halk 

ayaklanmış. Mesih’in vekili ve âlemlerin Rabbi makamında bulunan Pa-

pa’nın boğazına ip takarak ve sokaklarda sürükleyerek kırbaçlamışlardır. 

Fakat kilise sahiplerinin hepsi cinsel isteklerine düşkün, insanların malını 

gasp etmeye alışmış olduklarından dolayı Papalık makamına yine onu seçe-

rek getirmişlerdi. Sonunda Pelaj (I. Pelagius, 575–579) isminde bir rakibi ta-

rafından zehirlenerek öldürüldü.  

Pelaj (I. Pelagius), Papa olduğunda durumları düzeltmek şöyle dursun, 

Ofarsiyus adında bir despot, ahlaksızca bir zina yaparken suçüstü yakalan-

dığı halde despotu temize çıkarmayı başarmıştır. Ondan sonra Üçüncü Jan 

zamanında iki Fransız papazı hem zina hem adam öldürme suçu işlerken 

yakalanmışlar. Halk, bunları Papaz Mahkemesi’ne götürse kurtulacaklarını 

bildiklerinden Halk Mahkemesi’ne götürüp karar aldırmışlardı. Papa öfke-

lenerek mahkemenin kararını yerine getirmemiştir. Ayrıca ileri sürülen id-

diayı iftira diyerek yine görevlerine iade etmiştir.  

Papa İkinci Pelaj (579–590) zamanında Antakya despotu Garağovar 

kendi kız kardeşiyle zina halinde yakalanmış, halk bunu da Roma Nizamiye 

Mahkemesi’ne teslim etmiş. Fakat Papa kendisi muhakeme etmek istemiş ve 
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muhakeme esnasında birçok şahitleri dinlemeyerek yalnız Garağovar’ın 

yemin ederek inkâr etmesiyle beraatına karar vermiştir. Fakat biraz sonra 

bekâr olan kız kardeşi dünyaya çocuk getirmiştir.  

İkinci Pelaj’ın Garağovar hakkındaki mahkeme kararı, adil yargılama 

garipliklerinden olduğu için aşağıda tercümesini aynen veriyoruz: 

“İnananlarımızdan bir kısmını idare için tarafımızdan bir Allah temsilci-

si olmak üzere seçilen ve tayin olunan zat, aydınlandığı kutsal ışık sebebiyle 

yalan yere yemine gücü yetmeyeceğinden ve bu suçlardan uzak ve suçsuz 

olduğuna yemin etmiş bulunduğundan kendini suçlayanların iftira ettikleri-

ne şüphe kalmamıştır. Binaenaleyh iftira edenlerin cezalandırılması gere-

kir.”  

Gerçi suçlayanlar ve şahitler bir kelime bile cevap vermeden sokak orta-

sında kırbaçlandıktan sonra öldürülmüşlerdir.  

Bu İkinci Pelaj’ın ne biçim bir adam olduğuna karar vermek için yayım-

ladığı bir genelgeye bakalım: “Papazlardan despot rütbesinde bulunanların 

metreslerinden olan çocukları öldürmeyip belki onları manastırlarda terbiye 

edilerek ileride despot oğlu despotlar yetiştirilmesini emretmiştir.” Demek 

oluyor ki küçük rütbede bulunan papazların zinadan olmuş çocuklarını öl-

dürmeleri mecaz sayılmıştır. İkinci Pelaj cenapları Roma’da bir pis geneleve 

devamlı gittiğinden orada aldığı hastalıktan organı çürüyerek ölmüştür.  

Roma’nın en büyük rahipler manastırında büyük bir havuz Papa 

Greğovar (Gregorius, 590–604) zamanında dayanılmaz kötü bir koku oluş-

turduğundan temizlenmesine girişilmiş. Temizlik sırasında büyük havuzun 

dibine çöken çamur içinde binlerce yeni doğmuş çocuk kemiklerinin ortaya 

çıkmıştır. Bu haber şaşılacak haberlerdendir. Bu Aziz Garağovar, Hıristiyan-

lığı güçlendiren en büyük papalardan sayılır. En etkili güç kaynağı ise papaz 

grubundan başka bütün halkı eğitimden yoksun bırakması ve yüce kitaplar-

la beraber bütün kitapları yakması olmuştur. Garağovar’dan sonra Papa 

seçilen Sabiniyen (Sabinianus, 604–606) zamanında Roma’da bir kıtlık ol-
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muş. Papa sarayıyla manastırların ambarları genel sadaka ürünleriyle ağzına 

kadar arpa, buğday dolu olduğundan bunlar halka çok pahalıya satılmaya 

başlanmış. Fakirler sokaklarda açlıktan yıkılarak ölürmüş. Halk Papa’ya 

giderek ölümlerin önlenmesi için arpa ve buğdayların hiç olmazsa ucuza 

satılmasını, Hıristiyanlık şefkati adına acınılmasını istemişler. Papa kulak 

bile vermemiş. Halk hücum edip Papa’yı odasında öldürmüşler. Bir sene 

kadar yerine başka papa seçtirmemişler. Bu boşluk döneminde birçok des-

potlar Papalığı ele geçirmek için asker hazırlayarak birbirine karşı savaşa 

kalkarlarsa Hıristiyanlık barışına, kurtuluşuna ve fakirliğine uygun bulur-

sunuz ya! 

Miladi 649’dan 655’e kadar hüküm süren Papa Birinci Martin (Marinius) 

zamanında, kilise ahlakı o kadar bozulmuş ki oğlan sevicilikten daha ileriye 

gidilerek küçük papazlar köpek, at ve keçi gibi hayvanlara tecavüz etmeye 

başlamışlar. Bunun için Martin de bu ayıpları doğru bulmayarak Maestiriş 

Despotu Âmand’e yazdığı mektupta şu satırlar görülmüştür:  

“Gönülden üzülerek tasdik ederiz ki her tarafta papazlar, diyakırlar ve 

diğer kilise görevlilerini cinselliğe düşkünlükten başka, hayvanlara da saldı-

rı derecesinde büyük günahlara kadar giriyorlar. Bu gibi suçüstü yakalanan-

ların suçları ilk defa bile olsa derhal görevden atılması gerekir ve atılanlar 

bir daha atanmamalıdır.” 

Demek oluyor ki o zamana kadar ilk suçlar af olunur ve ceza olarak gö-

revden atılanlar tekrar atanırmış.  

Zavallı Martin! Papazları düzeltmek istemiş hâ? Bakınız bu girişiminin 

cezasını nasıl görmüş: 

O zamanlar en büyük suç, dine karşı gelme ve dinden çıkmadır. Mar-

tin’in de dine karşı geldiği hakkında birkaç papaz -hem de mutlaka dört 

ayaklı hayvanları odalık edinmeye alışmış olanlardan seçilmiş olacakları 

hatırlanan papazlar- şahit edilerek adamın boğazına ip takıp sokaklarda 
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sürükledikten ve açıkça kırbaçladıktan sonra bir ıssız adaya sürüp açlıktan 

öldürmüşlerdir.  

İntikam alırcasına bu harekette papazlara öncü olan Ojin (Eugenius, 

654–657), birincilik unvanıyla Papa atandığında, Maksim isminde bir papaz, 

Papalık makamındaki Martin henüz ölmemişken Ojin’in Papa atanması kili-

se geleneklerine aykırı olacağını söylediği için aynen Martin gibi dövüldük-

ten sonra ıssız bir adada açlıktan ölmesine karar verilmiştir. Hâlbuki bir Pa-

pa sağken yerine diğer Papa seçilemeyeceği geleneğine sahip olan Hıristi-

yanlık Kilisesi, miladi 687’den 701’e kadar yönetimde bulunan Birinci Serji-

yus zamanında üç Papa’nın birden seçildiğini de görmüştür. Şöyle ki: Papa 

Konon (686–687) vefat ettiğinde, papazlar arasında o kadar fikir ayrılıkları 

görüldü ki Teodor, Paskal ve Serjiyus’un üçü birden papa seçilmişti. Bu an-

laşmazlık üzerine kiliseler içinde adam öldürmeye kadar varan rezillikler 

baş göstermiş ve sonunda üstünlük Serjiyus’da kalmıştı. Serjiyus (Sergius) 

(687–701), Paskal ile Teodor’u yakaladığı gibi ayır ayrı birer gizli depoya 

hapsetmiş, yemeklerini de kesmişti. Bunlar açlıktan öleceklerini anlayarak 

yaptıkları hareketten pişman olmuşlar ve Serjiyus’u papa tanıyacaklarına ve 

itaat edeceklerine yemin ederek güvence vermişlerdi. Serjiyus bunları ser-

best bırakınca Teodor, yeniden taraftarlar edinerek ve herkese çeşitli vaatler-

le grubunu büyülterek gelip Serjiyus’u kovar. Serjiyus da Raven İkzarkı Jan 

Platin’e sığınarak ondan aldığı ordu ile tekrar gelip Teodor’u indirir. Sonra 

bir manastıra atarak dokuz gün sonra da Teodor manastırda zehirlenerek 

ölür. Bu çekişmeler arasında artık diğer papa Paskal’a ekmek kalır mı?  

Serjiyus’un galip gelmesinin asıl sebebi kilise durumuna uygun bir Papa 

olmasıdır. Çünkü papazların fahişelerle evlenmelerine izin verdiği gibi ay-

yaş olsun, hırsız olsun, katil olsun ne olursa olsun papazlık aşamalarına ula-

şabilmeleri hususunda da izin vermişti. Hem de bu izin için Serjiyus’un bul-

duğu yorum da çok iyi karşılanmıştı. Bir adam kutsal ışıklarla aydınlanınca 

artık onun geçmiş edepsizliklerinden eser kalır mı? Katil de olsa her suçtan 
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temiz olarak papaz olur ve kutsal ışık onu katillik rezaletinden de temizle-

yeceğinden o da diğer katilleri bile af ve temizlemeye güç elde eder.  

Serjiyus zamanında Hıristiyanlık ahlakının ulaşmış olduğu dereceyi an-

latmak için bildiriyorlar ki: O zaman kiliseler içinde bile cinsel ilişkiye giri-

lirdi. Hâlbuki kiliselerin kutsallığı buna asla uygun değildir. Fakat eğer ka-

dın ile erkek birbirinin meşru eşi olurlarsa pek de zararı görülemeyeceğin-

den! Serjiyus Bol denilen emirnamelerin birisinde, kiliseler içinde gayri meş-

ru cinsel ilişkide bulunan kadın ile erkeğe lanet etmiştir! 

Yine bunun gibi bu zamanın ahlak örneği olarak İstanbul, İskenderiye 

ve Antakya patrikleri Papa ile kızı ve kardeş ile kız kardeş arasında ahlak 

dışı meydana gelen evliliklerin Kilise tarafından nikâhlarının kıyılmaması 

için görüşmeye başlayarak Papa’yı da davet ettiklerinde Serjiyus’un böyle 

ince işlere girişmemiş olduğunu rivayet ederler. Demek oluyor ki bu durum-

ların hep benzeri görülmüş de onun için belirtilen durumlara karşı ilkeler, 

kurallar konulmaya gerek görülmüştür.  

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman, namuslu adamlar az değildir. 

Bundan dolayı Serjiyus’un Papalık makamına hiç yakışmayan bu durumları 

pek çok kimseyi üzmüştür. Fakat papaz takımı için en güzel Papa kendisi 

olduğu gibi bir de düzenli ordusu bulunduğundan hiç kimse ses çıkarama-

mıştır. Ondan sonra yani Birinci Kostantin (Costantinus, 708–715) adlı papaz 

zamanında, Revan Despotu Filikis, kilise durumlarının artık dünyayı utan-

dıracak dereceye vardığı bildirilmesiyle düzeltilmesini Papa’ya hatırlatmış. 

Bundan dolayı zavallıyı zindana atarak birkaç gün aç bıraktıktan sonra dilini 

koparıp çıkarmışlar ve ondan sonra gözlerine kızgın mil çekip bu kadar iş-

kence üzerine de ölmeyince sürgüne göndermişlerdir.  

Bu Papa, Hıristiyanlık dünyasının her tarafına mektuplar göndererek 

zina, oğlancılık, hırsızlık ve katil gibi rezilliklerin affı için Roma’ya başvuru-

lup da her biri için tarifesinde belirlenen sadakayı verenlerin derhal af edile-

ceklerini ilan etmişti. Demek oluyor ki affı şu kadar paraya olan suçlardan 
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kaç tanesini işlemiş olsalar Allah yanında ceza görmeyeceklerine Hıristiyan-

lar çok güzel inandırılmışlardı.  

Miladi 741’den 752’ye kadar yönetimde bulunan Papaz Ahari zamanın-

da İskoçyalı Virjil isminde bir papaz astronomi ile uğraştığından kâfirliğine 

karar verilmiş ve Papa tarafından yazılan emirnamede şu şekilde mahkûm 

edilmiştir:  

“Şeytan tarafından fısıldanan bir ilim ile uğraşarak papazlığı filozofluğa 

değiştiren o Virjil’i kovunuz. O lanetliyi kovunuz. Bu dünyadan başka bir 

dünya ve bu halktan başka bir halk olduğunu ve bizim güneş ve aydan baş-

ka güneş ve ay da bulunduğunu iddia ediyor. Kiliseden kovulmasından 

başka en karanlık bir mahzene hapis edilerek insanlar tarafından icat edilen 

işkencelerin en kötüsüne çarptırılsın. Çünkü dinimizin kutsallığı ile kıyas-

lanması bile kabul edilemeyen bu lanetli için layık olmayacak hiçbir işkence 

bulunamaz.”  

Bu mektup Gol ülkelerinin baş despotuna gönderilmiştir.  

Düzeni gittikçe bozulan Hıristiyanlık Kilisesi’nde bir aralık sıradan pa-

pazlar ve diyakırlar bile Papalık Makamı’na göz dikmişlerdir. Miladi 767’de 

I. Pol (I. Paulus) adlı Papa’nın ölümünden sonra Filip (III. Stephanus, 767–

772) isminde aşağılık bir papaz ile Etiyen isminde bir diyakır elde ettiği ta-

raftarlarına kendilerini Papa seçtirmişlerdir. Ondan sonra birbirine karşı 

savaş açarak kanlar dökmüşlerdir. “Aranızda birinci ve sonuncu olmasın.” 

diye havarileri arasında eşitlik tavsiye eden o barışsever İsa’nın makamında 

bulunanlara dikkat ediliyor mu? 

İki rakibin savaşları esnasında asıl Papa olarak İkinci Kostantin seçilmiş 

ise de bu adam namuslu ve insaflı bir papaz olduğundan, papalıktan vaz-

geçtiğini bildirerek bir manastıra çekilmişti. Kavgayı Etiyen kazanarak Al-

tıncı Etiyen adıyla papalık etmiştir. Bu zalimin işlemedik zulümleri kalma-

mıştır. Kendisine düşman bildiği herkesi dillerini koparmak, el ve ayak tır-

naklarını söktürmek ve gözlerine kızgın demir sokturmak gibi işkencelerle 
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öldürmüştü. Hatta zavallı İkinci Kostantin’i inzivaya çekildiği manastırdan 

atmaya geldiği sırada Konstantin Sankatuar20 denilen mihraba kadar sığındı. 

Sankatuar’da bulunana dokunulmaması gerekirken zavallıyı oradan çekip 

almış ve bir hayvana bindirip ayaklarına ağır şeyler asarak Roma sokakla-

rında dolaştırdıktan sonra bir meydanda cellâtları vasıtasıyla gözlerine kız-

gın demir sokturmuş. Bununla da yetinmeyerek adamcağızı çamura atıp 

adamlarına çiğnetmişti. İki gün çamur içinde kaldığı halde ölmeyen Kostan-

tin, halkın merhametini harekete geçirerek herkes mırıldanmaya başlamış-

larsa da haça gerilerek idam olunacağını ilan ettiğinden kimse yanına soku-

lamamıştı. Sonunda adamı tekrar bir manastıra hapsederek neden sonra 

Papa’nın kendi keyfine göre kurallar koyması için topladığı konsilde Kos-

tantin’i hazır bulundurarak bunca despotların önünde zavallının kafasına 

sopa vurulmasını ve ondan sonra dilinin kopartılmasını emretmiş, zavallı 

adam işkence esnasında ölerek kurtulmuştur.  

Bir devirde veyahut bir memlekette kalpler ne kadar katılaşır ve zulüm-

ler ne kadar çoğalırsa yalnız mahkûmlar ezilmekle kalmaz, bazı kere ezenler 

de yine o acıklı olay kadar ezilirler. Bunun bir örneği de Papa Üçüncü 

Leon’da görülmüştür.  

Üçüncü Leon’un (795–816) şiddetlerine karşı intikam için birleşen pa-

pazlar Paskal ve Karnapil isminde iki küçük papazı kendilerine önder 

edinmişler. Bir gün Papa özel bir törenden sarayına dönerken tuzak hazırla-

yıcılar hemen hücum edip korumaları kaçırmışlar ve Papa’yı atından indirip 

sakalından çekerek kafasını taş ile ezmeye başlamışlardı. Papa’da artık ha-

yattan eser kalmayınca adamı kaldırım üzerinde terk etmişlerse de belki 

ölmemiştir diye arkasından Aziz Etiyen Kilisesi’ne nakledip kapıları kapa-

dıktan sonra ta Sakantuara kadar götürmüşler ve orada gözlerini çıkarmak, 

dilini koparmak istedikleri sırada telaşla gerekli aletleri yanlarına almadıkla-

rından dişleriyle tırnaklarıyla bütün vücudunu ısırıp yırtmışlardı.  

                                                      
20 Manastırlarda papazın ayinleri yönettiği, ders verdiği mihraptır.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 148 ~ 

Sonunda artık adamın öldüğüne şüpheleri kalmayınca cesedini bir de-

poya atmışlar; fakat üç gün sonra defnetmek için oradan çıkarmaya gittikle-

rinde, Leon’un henüz soluk alıp verdiğini görünce hayrete düşmüşlerdi. 

Papa’nın Elin isminde bir hizmetçisi vardı. Bir biçimde efendisini yüklendiği 

gibi kaçırmış ve Leon’u iyileştirilmiş. Leon sonra İmparator Şarlman’ın im-

paratorluğunu kutsamasına karşılık koruması altına girdiğinden o sayede 

binlerce adamı kendi sarayı karşısında ve gözü önünde katlettirerek intika-

mını almıştır. Dünyaya düşkünlüğü ve dünya ile ilgisi olmayan ve Hıristi-

yanlık şefkatinin görünen temsilcileri olup Hıristiyanlığın ahlak kanununu 

dünyaya yaymaya çalışanların bu tür davranışları, Chateaubriand’ı da 

utandıracak durumlardan değil midir? 

Bu sırada Roma o kadar bozulmuştu ki Fransa Kralı Lui ile de bunların 

oğlu İmparator Lote (Lothaire), Roma’yı ziyarete geldiğinde Papa’nın kendi 

sarayını sanki bir genelev halinde bulmuştur. Bu konuda Papa Birinci Pas-

kal’a üzüntülerini bildirince Papa da fenalığı inkâr edemeyerek suçluları 

cezalandıracağına söz vermişti. İmparator döndüğü zaman Paskal fuhuş 

sahiplerini cezalandıracağına saray içinde topu topu iki kişiden ibaret bulu-

nan namusluları sözde imparatorun casusu olmakla suçlayarak idam ettir-

miştir.  

Bu haber Loter (Lothaire)’e duyurulduğunda durumun araştırılması için 

Roma’ya çifte elçi göndermiş ve Papa ise hep kendi taraftarları olan despot-

lar arasında yemin ederek iki papazın idamında kendi suçunun olmadığını 

göstermişti. Bunun üzerine elçiler: “Öyleyse katilleri teslim ediniz de cezası-

nı verelim.” dediklerinde Papa fena halde bozulmuş. Fakat buna da derhal 

bir çare bularak Havari Petrus’un evladı sayılan papazları bir hükümdara 

kesin olarak teslim edemeyeceğini ve onları korumaya mecbur olduğunu 

anlatmıştı. Loter bu cevaptan çok fazla gücenerek Papa üzerine asker gön-

dermeye giriştiyse de bakanları artık koca bir Papa’yı katil diye cellâda tes-

lim etmek uygun olamayacağını anlatarak vazgeçirdiler.  



− Müdafaa − 

 
 

~ 149 ~ 

Papa İkinci Ojen (Eugenius, 824–827) papazların ve rahiplerin durumla-

rını biraz düzeltmek için bir konsil toplamış ve güzel bir uyarı mektubu im-

za ettirmiş. Fakat zaten yerine getirilmemek üzere imzalanan bu uyarı mek-

tubunun hiçbir önemi olmamıştır.  

Miladi 828’den 844’e kadar Papalık makamında saltanat süren Dördün-

cü Garağavar (Gregorius) fuhuş ve zulümlerde papaların en meşhuru sayı-

labilir. Yıktığı ırzlar, öldürdüğü adamlar, İmparator’un nefretine sebep ol-

duğundan üzerine asker göndermeye kalktığı halde Garağavar (Gregorius), 

aksine prensleri kışkırtıp koca İmparatoru zor duruma düşürmüştü.  

Ahlak kanununun Hıristiyanlar üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu 

göstermek için yalnız bazı örneklere ihtiyacımız olacaktır. İşte o parlak ör-

neklerden birisi de Reymis Despotu Henkımar’ın isteği üzerine Papa Üçün-

cü Benova’nın Huber adlı diyakırı muhakeme için çağırdığı konsil meselesi-

dir.  

Huber, Fransa Kralı Loter (Lothaire, 941–986)’in karısı Tiyeteberj’in kar-

deşidir. Yani Loter’in kayın biraderidir. Despot Henkımar, Huberi, büyük 

bir rahibeler manastırını geneleve çevirerek orada bulunan rahibelerin gerek 

namuslarını ve gerek bedenlerini satıp çok para kazanmakla suçladığı gibi 

ayrıca kız kardeşi olan kraliçe ile de lanetli işleri bulunduğunu birçok şahit-

ler ve kanıtlarla ispat etmekteydi. Hatta bir suçüstünün ortağı demek olan 

kraliçe de küçük yaşından beri erkek kardeşi, kendisini o kötü işe alıştırmış 

olduğundan söz ederek suçunu itiraf etmişti. Henüz Kral Loter ile evlenme-

den bir de çocuk doğurmuş ise de Huber’in bu çocuğu yok ettiğini de söy-

lemişti.  

Bu durum o zaman halkın diline düşerek birçok papaz davanın lehinde 

ve aleyhinde raporlar düzenlemişlerdir. Hatta Diyakır Huber’in lehinde ya-

zan papazlardan birisi henüz kız iken doğurmak Allah’ın hikmetiyle yalnız 

Hz. Meryem’e has olup ondan başka kız iken doğurmak hiçbir kıza nasip 
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olamayacağından kraliçenin bu konudaki iddiası anlamsız olduğu halde 

diğer iddiaları da anlamsız olacağını bildirmişti.  

Bu arada Papa Üçüncü Nebeva (Benetictus) vefat ettiğinden yerine Bi-

rinci Nikola (Nicolaus, 858–867) seçilinceye kadar sorgulamaya bakılama-

mıştı. Yeni Papa seçildiği zaman yapılan tören de işi yavaşlatmıştı. Bundan 

dolayı dava hemen hemen önemden düşmek durumuna gelmişti. Çünkü 

olan rezillikler ne kadar çok parlak olduğundan dikkatlerden asla uzak ol-

maması gerekirse de o zamanlar bu gibi durumlar çok sıkça görülürdü.  

Nihayet Diyakır Huber ile kız kardeşi Kraliçe Tiyeteberj çirkin işlerini 

yaparlarken bir daha yakalandılar. Bu defa suçüstü şeklinde suçlanacakları-

nı anlayınca ikisi birden Kral Şarl’ın ülkesine kaçtılar. Kadın, gayet güzel bir 

kadındı. Orada Şarl’ın ilgisini çekerek açıkça metresi olur. Şarl’ın tavsiyesi 

üzerine Roma’ya gider. Yeni Papa’ya sözde kocası kendi aleyhinde iftiralar 

etmiş ve namusunu berbat etmiş olduğundan söz eder. Şikâyet ettiği zaman 

yeni Papa Nikola genç bir adamdır. Zaten dünya zevkine doymak için Papa 

olduğuna ve bir kraliçe ile beraber olmak da her kula nasip olmayacak zevk-

lerden olduğundan dolayı o da kraliçeye âşık olur. Nihayet toplanan konsil-

de Kraliçe haklı görülerek kocası tekrar kendisini almaya ve almazsa aforoz 

edilmeye mahkûm edilir.  

Bir kadın suçunu kendisi itiraf ettiği ve sonradan o suçu bir suçüstü şek-

linde de gerçekleştiği ve başka bir krala kaçarak açıkça onunla yaşadığı, 

Roma’da Papa’nın özel dairelerine devam ettiği halde yine namusuna zarar 

gelmezse ne zaman zarar gelmiş olacağı düşünülmeye muhtaçtır.  

Yine bu esnada idi ki Mateferin Kontu’nun kızı ve Lombardiye Kon-

tu’nun zevcesi olan Enjilterud aleyhine de bir zina davasını görüşmek için 

başka bir konsil oluşturulmuştu. Zavallı kocası konsillerde daima zina eden 

kadınların haklı çıkarak ondan sonra kocalarının evine döndürüldüklerini 

örnekleriyle bildiğinden karısını kendiliğinden affederek dönmeye çağırdıy-

sa da kadın kabul etmedi. Bunun üzerine Papa’ya gönderdiği bir elçi ile ka-
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dının muhakemesine değil iadesine yardımcı olmasını rica etti. Papa da bu 

ricayı kabul ederek kadına dönmesi için öğüt verdi. Kadın bu öğüdü de ka-

bul etmedi. Nihayet Papa kadını aforoz etti. Aforoz kararı kendisine bildiril-

diğinde kadın aforoz belgesini ateşe attı ve Papa’ya da: “Eğer Papa Nikola 

konsilleri sadece kadınları namuslu ve kocalarına sadık olmaları için toplu-

yor ise boşuna vakit kaybetmiş olur. Kendi papazlarının kötü ahlakını dü-

zeltir, rahibeleri çocuk yapmaktan engeller ve metres edinmeyi yok ederse 

daha iyi bir iş görmüş olur.” cevabını gönderdi.  

Kadına bu cesareti veren şey neydi? Sadece Koloniye Despotu’nun met-

resi olmasıydı. Hatta aforozlu olduğu halde despotun evinde açıkça kendi-

sine metreslik yapmaktan da çekinmedi. Neden çekinsin? Bir Papa aforoz 

etmiş ise bir despot affedemez mi? 

İşin en garibi, bir zaman sonra Papa’nın da kadına âşık olmasıyla eğer 

Roma’ya gelir de af ve merhamet isterse affolunacağını kadına haber verme-

sidir. Fakat Kolonya Despotu, kadının daha fazla hoşuna gittiğinden Pa-

pa’nın davetini kabul etmemiştir.  

Foled adındaki manastırın kayıtları, papalarla ile papaz takımının pek 

çok sırrını açıklar. Bu sırları tam manasıyla yazmakla da Kardinal Baroniyus 

ünlü olmuştur. Bunun bildirdiğine göre miladi 882’de yatağı içinde kafası 

ezilmiş halde bulunan Papa Sekizinci Jan (VIII. İoannes)’ın vefatına gerçek 

olarak bir aşk sebep olmuş. Hem de nasıl aşk? Evli bir adamın aşkı! Papa 

adama âşık olarak lanetlenmiş zevkini bir süre gizlice aldıktan sonra adamı 

karısından kıskanarak tamamen sarayına hapsetmiş. Kadın da birkaç adamı 

getirterek Papa’yı zehirletmiş ise de zehir işe yaramadığı görülünce yatak 

odasına kadar girilip tokmakla kafası ezilmiş! Bu Sekizinci Jan (VIII. İoan-

nes) o kadar ahlaksız bir adammış ki Kardinal Baroniyus bu olayı yazdıktan 

sonra özel düşüncesi olarak da: “Öyle pis bir adama böyle bir ölüm layıktı.” 

diyor.  
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Sekizinci Jan’ın yerine seçilen İkinci Martin (II. Marinus, 882–884) de her 

çeşit kötülüklerde kendisinden öncekine taş çıkarmıştır. Özellikle sarhoşlu-

ğu o dereceye varmış ki öldüğü zaman daha canı vücudundan tamamıyla 

çıkmadığı halde vücudu çürümeye başlamış.  

Bir zaman papalar Allah’ın hizmetçilerinin hizmetçisi unvanını alırken Ye-

dinci Etiyen adındaki Papa zamanında bunların güçleri o dereceye gelmişti 

ki Etiyen, Prensler prensi! Despotların prensi! Ve bütün insanlığın tek hâkimi! 

unvanlarını almıştır. Hatta papaların hatasız ve günahsız olmaları inancı da 

bunun zamanında temelleri atılmıştır.  

Tarihçi Platin’in rivayetine göre bu devirde papaz olmak ve özellikle 

papazlıkta yükselmek için sanki cahil olmak, hele her çeşit kötü ahlaka sahip 

bulunmak gerekirdi. Bu Yedinci Etiyen de ancak imzasını atabilen ve Hıris-

tiyanlığın tamamen cahilidir. Fakat metres edinmek, oğlancılık, kadın sevici-

lik, ayyaşlık, haksızlık, yolsuzluk gibi yasaklanmış şeylerin hepsinde ustay-

mış. Birçok kadının canını yakmış. Bu konuda delice intikamı şu şekilde an-

latılmıştır: 

“Papalık makamını zorla ele geçirmesine engel olmuş olan Papa Kor-

mus’un cesedini mezardan çıkartarak bir konsil huzuruna getirtmiş. Başına 

papalık tacını ve arkasına kutsal giysisini ve eline ruhani asasını koymuş. Bir 

de avukat tayin edilmiş. Sonra o cesedi sorguya çekip muhakeme ederek 

sonunda kararını da vermiş. Karardan sonra yerinden fırlayarak cesede bir 

tokat vurarak ve tacını elbisesini asasını aldıktan sonra istavroz çıkardığı üç 

parmağı, önce kestirip sonunda cellâtlara emrederek cesedi kırbaçlatmış ve 

bütün kemiklerini kırdırarak Tiber nehrine attırmıştır.”  

Bu adamın kötülükleri en sonunda papa takımının da nefretine sebep 

olmuş. Aleyhine düzenlenen tuzak sonucunda zindana atılmış, orada kendi 

belindeki kuşağı ile boğulmuştur.  

Buraya kadar özetlediğimiz olayları Kilise Tarihi de inkâr edemez. Fakat 

birçok suçları iftira diye yorumluyor. Verilen cezaları haksız olarak nitele-
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mişler. Bu Yedinci Etiyen gibiler hakkında da: “İnsanlık gereği meydana 

gelen hatalarının cezasını yine kilise belirlemiştir.” diye güya Hıristiyanlığın 

babaları bile hatalarından dolayı terbiye ettiğini övünme olarak gösteriyor.  

Hâlbuki Kardinal Baroniyus’un tarihî sözlerini Hıristiyanlar da redde-

demezler. Kardinal Baroniyus Hıristiyanlığın ilk bin senelik sonucunu sor-

gulamaya giriştiğinde diyor ki: “Altın veyahut kan pahasına Hz. İsa’nın ve-

killik makamını ele geçiren acımasızların Hıristiyanlık Kilisesi’ne çektirdik-

leri belaları, sıkıntıları ne putperestlerin katliamları, ne din dışı olanlar, ne 

dinden dönenler, ne kargaşalar, ne iç savaşlar hiçbir şey çektirmemiştir. Ro-

ma Kilisesi, ipekler giyinmiş, elmaslara boğulmuş bir fahişeye benzemişti ki 

altın için kendini ayaklar altına atar. Latiran Sarayı (papaların sarayı) tiksin-

dirici bir meyhane ve fuhuş evi olmuştur. Bütün milletlerin papazları başvu-

rarak bir takım fahişelerden fuhuş mükâfatı isterlerdi.” 

Bu tür eleştirileri yalnız Baroniyus yapmamıştır. Pilatin, Janeberar ve 

Stella isimli tarihçiler de bu tür tarafsız eleştirilerini kitaplarına yazmışlardır. 

Örnek olarak Pilatin: “Bir yandan hırs ve açgözlülük ve diğer taraftan korku 

ve çekinme kilise sahiplerini genel eğitim ve öğretimi temelinden söküp at-

maya ve yok etmeye mecbur etmiştir. Her türlü kötü ahlakı huy edinmiş 

olan kilise sahipleri halkın dinî gerçeklerden bilgisiz kalmaları ve özellikle 

tarihler yazarak bunca kötülükleri dünyaya yayamamaları için herkesi kör, 

cahil bırakmaya çalışmışlar ve papaz takımından başka kimseye okuyup 

yazmak için bile izin vermemişlerdir.” demiştir.  

Hele İngiltere Kralı Edward’ın aşağıda bildirilen şahit oldukları vardır 

ki adı geçenin tarafsızlığına hiç şüphe edilemeyeceğinden dolayı en güveni-

lir olanıdır. Edward Roma’ya dair olan bir mektubunda diyor ki: “Roma’da 

sarhoşluktan, cinsel arzulara düşkünlükten, ahlaksızlıktan ve pislikten başka 

hiçbir şey görülmez. Papazların evleri bir takım rezil fahişelerin sığınağı 

olmuştur. Bunlardan başka bir takım metresler de her tarafı kirletirler. Pa-

pa’nın sarayında gece gündüz kumar oynanır. Sarhoş şarkıları, hayat kadını 

dansları, perhiz ve dua yerine geçmiştir.” 
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Hâlbuki Kral Edward’a göre şahitliği daha fazla kabul edilen bir şahi-

dimiz vardır. O da Veron Despotu Ratiye’dir. Bu zat aşırı dindar ve namuslu 

olmakla meşhurdur. Hatta papazlık yolunda Papalık makamına kadar yük-

selmesi de kendi hakkı iken sadece bu yolun kötülüklerin yolu olduğunu 

görerek rütbesinin indirilmesini istemiş ve küçük bir papazlık ile yetinmiş-

tir. İşte Ratiye’nin Hatıraları diye meşhur olan eserinde şu satırları okumak-

tayız: 

“Liyej Diskoposluğu’na memurluğumu değiştirdiğim zaman bir despot 

beni ayıpladı. Yaptığım bu davranışın kilise kanununa göre cezayı gerektir-

diğini söyledi. Hâlbuki kendisi aşırı derecede sarhoş, bir de kadınlara düş-

kündü. Geceleri fahişelerle geçirir ve gündüzleri ava ve avcılığa gider, göre-

vi başına asla gelmezdi. Diğer iki metropolit daha gördüm ki sofrada kavga 

ediyorlardı. Birisi diğerine kanlı katil diye hakaret ederek o da arkadaşına: 

“Sen bir takım kadınların kocalarını zehirlemedin mi? Üç kadını birden 

kendine kapatma yapmadın mı?” diye karşılık veriyordu. Gerçi bu iki pa-

pazdan birisi papazlığından önce pek çok namus yıkmış olduğu gibi papaz 

olduktan sonra beş genç kızı birden papaz evine kapamıştı. Diğeri de papaz 

olduktan sonra üç kadın ile birden birleşmiştir. Kutsal papazlık görevlerimi-

ze hiç birimiz hakkıyla layık değiliz. Nasıl layık olalım ki Hz. İsa’nın kutsal 

makamında yalan yere yemin etmiş, sarhoşluk ve kadınlara düşkünlük ile 

şöhret bulmuş bir adam Papa bulunuyor. Fenalıklardan şikâyet edecek olsak 

dinleyen yok. Papaların ileri gelenlerinden olan büyük despotlar da hep bu 

durumda bulunduklarından papalar istemiş olsalar da durumların düzel-

tilmesine güçleri yetmez. İşte bu sebeplerden dolayı kilise kanunları işlemez 

olduğu gibi Kutsal İncillerin de emirlerine boyun eğilemiyor. Bir takım pa-

paların bile hırsız, ahlaksız, katil oldukları ve bizi kurtuluşa ve emeline ulaş-

tıran Allah’ın oğlu Efendimiz’in emirlerine karşı gelmekte bulundukları 

halde Hıristiyanlığın Kutsal yasalarına başkalarının saygı göstermeleri nasıl 

mümkün olabilir?”  
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Ratiyen’in ne kadar dindar bir Hıristiyan olduğu Hıristiyan kanunlarına 

saygısından anlaşılıyor. O zaman Hıristiyanlığın ne durumda bulunduğu da 

diğer sözlerinden anlaşılır. Bakınız daha ne diyor: 

“Aforozlardan biz kendimiz dahi korkmadığımız gibi halk aforozları 

sanki alaya alıyor. Hâlbuki hepimiz kötü işlerimizle ebedî aforozlara layık 

olduk. Bütün Hıristiyan toplulukları içinde papazlarının en kötü olduğu 

düşünülen bir topluluk varsa o da biz olduk. Sebebi ise yiyeceğimiz etlerle 

içeceğimiz şaraplardan ve diğer lezzetlerimizden başka bir şeye önem ver-

mediğimizdir. İtalya’da bir adam sakalını ve tepesini tıraş edip kilisede Al-

lah’a beğendirmek için değil, kadınlara beğendirmek için birkaç dua mırıl-

danmayı öğrendiği gibi papaz diye meşhur oluveriyor.”  

İşte Ratiyen’in bu sözleri sanki zamanının kötülüklerini düzeltmek aş-

kıyla her kötülüğü yine zamanın veyahut zamanın insanlarının yüzüne çar-

parcasına söyleyen haysiyetine düşkün bir adamın sözleri olduğu besbelli-

dir. Bu sözleri reddetmeye asla imkân yoktur. Miladın ilk bin senesi sonun-

da Hıristiyanlığın ahlak bakımından ne durumda olduğunu değerlendirmek 

için her biri Allah’ın yeryüzünde temsilcisi olduğuna inanılan papaların 

birbirini zehirleyip öldürmek suretiyle makamından uzaklaştırarak birbiri-

nin yerlerine geçmelerini görmek yeterlidir. Bu yarışın derecesini de anla-

mak için tarihe başvurulursa görülür ki miladi 896’da yönetime gelen Altıncı 

Bonifacius’dan (896–896) başlamakla miladi 1003’de yönetime gelip On Se-

kizinci Jan’a (XVII. İoannes, 1003–1009) kadar, yüz yedi sene içerisinde otuz 

beş Papa yönetim makamına gelmiştir. Hesap edilecek olsa üst üstü üç sene 

yönetimde bulunmuş olurlar. Bu kadar sık yönetici ölmesi, bu kadar sık yö-

netici değişmesi papalık yönetiminden başka hiçbir yönetimde görülmemiş-

tir.  

Hıristiyanlık ahlak kanununun Hıristiyanlar üzerindeki etkilerin tabiî 

sonucuna dair biraz açıklama yaptıktan sonra konuya son vereceğiz.  
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Kilise sahipleri, böyle insanın en alçağı ve en zalimi olarak artık meşhur 

olup da papalara varıncaya kadar, sanki hepsi birbirini aforoz etmeyi, aforoz 

denilen şeye de asla önem vermemeyi basit bir alışkanlık derecesine getir-

mişlerdir. Büyüklerin küçüklere söz geçirmesi mümkün olamadığından Pa-

pa On Dokuzuncu Jan (XIX. İoannes, 1024–1032) zamanında, yani miladi 

1027’den sonra, Limuj’da düzenlenen Büyük Meclis’te güya kilisede genel 

bir iyileştirme yapılmasıyla papaz takımının kaybolan değerini tekrar ka-

zandırmanın yolu düşünüldü.  

Papalar hata işlemez olduklarından, ağızlarından her ne çıkarsa aynen 

Allah tarafından söylenmiş olarak anlaşılması gerekirse de bir Papanın diğer 

Papa tarafından verilen emri geçersiz sayması gibi kötülükleri bırak, bir Pa-

pa’nın kendisinin dün verdiği emri bugün kaldırarak yerine aksi emir ver-

mesi, bu hatasızlığı ortadan kaldırmış oluyordu. Bunun için bu defa artık 

doğrudan doğruya Hz. İsa tarafından bir emirname getirilmeye gerek gö-

rüldü.  

Hz. Mesih tarafından böyle bir emirname geldiği meclise sunulduğu 

zaman görüş birliği ile bunun mümkün olması kabul edilir ve onaylanırsa 

şaşırır mısınız? Hâlbuki bu imkânın kabul edilmesinden başka Hz. İsa’nın 

imzasının gerçek olup olmadığını belirlemek ve onaylamak için on kişilik 

despottan oluşan bir komisyon kurulduğunda güya, o zamana kadar Me-

sih’in imzası birkaç defa görülmüş de bilinmiş gibi bu imzanın H. z. İsa’nın 

imzası olduğunu da kabul edip onayladılar.  

Bu mektupta, Hz. İsa, genel iyileştirme konusu olarak: “Kocalara karıla-

rıyla birleşmek için özel günler belirlemek... Cuma günleri yalnız ekmek ve 

sudan ibaret gıda ile perhiz etmek... Cumartesi günleri et yememek, manas-

tırların mallarını ele geçirmek için silaha sarılmayı yasaklamak... Rahibe kız-

larla birlikte kiliselerde dua etmek caiz ise de onların ırzlarına saldırma-

mak...” gibi şeyleri bildiriyordu.  
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İşte böyle Mesih tarafından emir gelmesine varıncaya kadar şarlatanlığa 

da imkan verildikten sonra, falanca manastırın, falanca azizinin kerameti 

gibi şeylere de imkan verilerek cinsel rezilliklere bu ahmakça rezillikler de 

eklenmiş olmaktan başka bir sonuç görülmedi.  

Kostantin zamanına kadar her ayıpları saklı olan ve görünüşte sahte bir 

yoksulluktan başka bir şey görülmeyen Hıristiyanlığın, Kostantin tarafından 

başlatılan zorbacı dönemde bir iki asır içerisinde, içyüzü ortaya çıkınca, hal-

kın böyle rezilliklerin toplandığı yer olan bir kiliseye bağlı olmaktansa na-

musluca bir şekilde kâfirliği bile tercih edecekleri belliydi. Fakat zehir, han-

çer ve ip gibi aletleri çok güzel kullanacak hileli oyunlar, halkı tutmaya ye-

terli olduğu sürece, kilisenin ünü, kuvveti, zulüm ve baskıları devam etmiş-

tir. Daha sonra da Cizvit Cemiyeti ve Engizisyon Cemiyeti gibi içerikleri 

halkımız tarafından bilinen bozguncu vasıtalar da dünyadaki Hıristiyanlık 

boyunduruğunu korumada çok etkili olmuştur.  

Yine papaz takımının kendi egemenliklerini güçlendirmeleri için Haçlı 

Savaşları da en güzel vasıtalardan birisi yerine geçmiştir. Çünkü: 

1. Bütün Avrupa halkını güya kutsal yerleri, Müslümanlar elinden kur-

tarmaya teşvik ederek milyonlarca nüfusu, zincirlerini kırıp dışarıya fırlamış 

deliler gibi Asya üzerine koşturmakla kilise sahipleri savaş masrafları baha-

nesiyle dünyayı soymanın yeni yolunu bulmuşlar.  

2. Hükümdarları ve derebeylerini bununla meşgul ederek onların mem-

leketlerindeki egemenlik ve saygınlığı kendileri ele geçirmişler.  

3. Avrupa tarafında silah kullananlar tamamen Asya’ya geçince, Avru-

pa’da kendi dayanılmaz zulümlerine karşı koyacak kuvvet de bırakmamış-

lardır.  

Cizvitlerin oyunları ve engizisyon işkenceleri ile bir de yüzlerce seneler 

devam eden Haçlı Savaşları, kilise sahiplerini iktidarda tutmaya yeterli ol-

muştur. Bununla beraber bütün halkın cahilliği de bunların rezilce ayıplarını 

mümkün mertebe örtmeye yetecek bir karanlık yerine geçmiştir. Çünkü hal-
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kın bir kısmı papaz takımını hâlâ melek olarak anladığı gibi bir kısmı da: 

“Dünya böyle gelmiş böyle gider.” inancındaydı. Okullar ise yalnız papaz 

takımının elinde bulunduğundan o okullardaki bilgi ışığı gözleri aydınlat-

maya yetmiyordu. Bu yüzden halk gerçeği göremiyor ve insanlar özgürlü-

ğünü elde etmeye çalışmıyordu.  

Bir Luther (Martin)’in kilise aleyhinde intikam alırcasına ayaklanması, 

halkı İncil’in gerçeklerinden bilgi sahibi etmeye başlayınca……Evet o zama-

na kadar İncil’in gerçekleri de herkesin bilgisi dışında kalmıştı. Eski Latin 

diline en yakın İtalyan dili ise de bu dili bilenler bile Latinceyi anlamıyorlar-

dı. Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve diğer ülkelerin halkı ise o dili hiç bil-

miyorlardı. Bundan dolayı papazlar Latince olarak halka küfür bile etseler 

halk dua ediliyor zannıyla âmin sesleri çıkarırlardı… 

Bunun üzerine Luther’in yayınları sayesinde halk, İncil’in gerçeklerin-

den haberdar olmaya başladı. Her yerde etkili olan Hıristiyanlığın Hz. İsa 

tarafından kurulan dine hiç benzemediğini gördü. Aynı zamanda yavaş ya-

vaş bilgi nurları da gözleri aydınlatmaya başlayınca, insanlığın Allah tara-

fından tabiatıyla ulaştığı yüceliğe, özgürlüğe karşılık kilise gözündeki aşağı-

lıklarını ve tutsaklıklarını anladı. İnkılâpların sonucunda Kilise’nin zulüm 

dişleri kırıldı ve Papalık makamının dünyevî otoritesi yok edildiği gibi dinî 

otoritesi de yok derecesine getirildi. Cizvitler ve diğer ruhanî zararlı görevli-

ler her taraftan kovuldu ve uzaklaştırıldı.  

Katolik yazarlardan birisinin dediği gibi her ne kadar Katolik Mezhe-

bi’ni yer yüzenden yok etmeyi düşünmek imkânsız sayılırsa da Katolik Kili-

sesi’nin bir daha gücünü geri alması ve herkesin başına bela olması 

imkânsızdır. Çünkü Protestanlığın gittikçe yayılması, Katolik Kilisesi’nin 

gerilemesini maddeten tamamladığı gibi Avrupa’da dinsizliğin de gittikçe 

ilerlemesi, görünüşte Hıristiyan olanların gerçekte Hıristiyanlıktan ayrılma-

ları demektir. Nihilist, sosyalist, anarşist gibi adlarla Avrupa’nın her tarafın-

da çoğalmakta olan bozguncuların hepsi, dinsiz takımından olduklarını, ilim 

ve irfan sahiplerinin de hepsi Hıristiyanlığı akıl dışı olduğunu anlayarak o 
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din ile ilgilerini kesmektedirler. Yalnız orta halli bir sınıf halk: “Papazların 

bizi ısıracak dişleri ve derimizi yırtacak tırnakları kalmadıktan sonra varsın-

lar üzerimizde sadece manevî ve ruhani olarak emri yerine getirmiş sayılsın-

lar!” diye bir zararsız mahkûmiyete katlanmaktadırlar. Hâlbuki bunlar da 

bağnaz diye anılmaktan endişe duyduklarından bir sohbet meclisinde kilise 

aleyhinde en fazla kendileri söz söylemeyi moda edinmişlerdir.  

Yukarıdaki paragrafta bir münasebetle Protestanlığın, bir intikam alma 

gayretiyle İncil’in gerçeklerini ortaya koymaya başladığını bildirmiştik. Ko-

nunun bu yönünü de tamamlamış olmak için şunu da bildirelim: Hıristiyan-

lığın akıl ve düşünce karşında olan yanlışlarından birçoğuna Protestanlar 

ortak ise de merkezi olan Papalık makamından başlamakla Katolik mezhe-

binin otoritesinin etkin olduğu daire içerisinde görülen rezilliklerin hiç birisi 

Protestanlık dünyasında görülmemiştir. Protestan papazları evlenmeyi uy-

gun görerek şehvet düşkünlüğünün her çeşidinden namuslarını daima te-

miz tutmuşlardır. Medeniyet dünyasının bilgi nurlarıyla aydınlanmaya baş-

ladığı bir zamanda yayılmış oldukları için kendileri de bilgi sistemi konu-

sunda meşhur olduklarından ilerleme ve özgürlük devrinde halk üzerinde 

bir baskının imkânı olmadığı gibi onlar da baskıyı bile istemediklerinden 

Hıristiyanlık tarihi için şüpheye sebep olan ciltler dolusu zulümlerin sorum-

luluğundan tamamen kurtulmuşlardır.  

Bundan dolayı bu yedinci konumuzun onlarla hiçbir ilgisi yoktur. On-

larla sadece İncil ahlakının insanları mutlu etmeye yeterli olup olamayacağı 

meselesi hakkında ilim, akıl ve düşünce açısından söz etmekle yetiniriz. 

Yoksa papa ve papazların en zararsızlarından görülen kötü hâller, Protestan 

ruhanî görevlilerinin en terbiyesizinde bile görülmemiş olduğunu vicdanın 

gereği itiraf ederiz.  

Doğu Kilisesi’ne yani İstanbul Patrikliği’ne gelince, gerçi belirtilen kilise, 

Osmanlıların koruması altına girinceye kadar aynen Roma Kilisesi gibi ora-

da da bütün kötülükler işlenmiştir. Doğu Roma İmparatorluğunun bunca 

olaylarına Doğu Kilisesi de katılmıştır. Bundan dolayı birçok patrik de öldü-



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 160 ~ 

rülmüştür. Fakat Osmanlıların koruması altına girdikten sonra gizli oyunları 

tabiatıyla engellendiğinden Batı ile de Doğu’nun münasebeti özel bir daire 

içerisinde sınırlandırıldığından öyle tarihlere sorgulama malzemesi olacak 

açıkça zulümler ve açıkça fuhuşlar Doğu Kilisesi’nde de görülmemiştir.  

Protestanlık dünyasında görülen edep, iffet; artık bilgi nuruyla aydınla-

nan Rönesans asrının ilerleme meyveleri olduğuna, Ortodoksluk dünyasının 

son dürüstlükleri de Osmanlılar sayesinde gerçekleşmiş bulunduğuna baka-

rak Hıristiyanlığın ahlak kanunu bunların ikisi üzerinde de hiçbir etki ve 

tesiri olamayacağı açıktır. Belirtilen kanunun tek başına hüküm sürdüğü 

Katolik dünyasının hâlleri ise bu kanunun insanlar üzerinde etki derecesini 

göstermeye yeterlidir. Dünyanın geleceğini Hıristiyanlıkta ve onun da Kato-

lik mezhebinde gören Chateaubriand, Hıristiyanlık ahlakının bu etkisini 

düşünmeliydi de bilinen makalesinde ona göre davranarak dünyanın gele-

ceğini Hıristiyanlığa kolayca bağlamamalıydı.  

Bu bölümde göstermiş olduğumuz kötülükleri İslâm dünyasında da 

aramanın tasavvur edilemeyeceğini açıklamaya gerek var mıdır? Müslüman 

imamlar ve müçtehitlerde belirtilen ayıpların en küçükleri bile hiçbir zaman 

görülüp işitilmemiştir. Zavallı Bektaşiler hakkında bazı uydurulmuş gizli 

fuhuşlar rivayet olunmuş ise de bunun uydurma olduğu şüphesizdir. Hatta 

Anadolu’nun bazı yerlerinde gizlice ayin yapan Kızılbaşlar hakkındaki uy-

durmalar da hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Onların cahillik ve bedevilik 

hâllerine göre, hemen hepsi, ince düşünceli olan Bektaşiler hakkındaki uy-

durmalara anlayış ve kavrayış sahiplerinin ihtimal vermeyecekleri bellidir. 

Şimdiye kadar hiçbir olay hiçbir hadise görülmemiştir ki Bektaşileri o gibi 

isnatlarla suçlamaya yaramak için hiç olmazsa örnek gösterilebilsin.  

 Bizde, din görevlilerimizde değil, Cengiz Han ve Hülagu Han ve Ti-

murlenk gibi Müslümanlığı epeyce şüpheli olan büyük hükümdarlarda bile 

-askeri hareketlerin ve siyasi önlemlerin gereği bazı şiddetlerden başka- öyle 

şehvet, gizli oyunlar ve hırsızlık kastıyla meydana gelen rezillikler görül-
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memiştir. Bundan dolayı Kur’ân ahlakının İncil ahlakı üzerine üstünlüğünü 

işte bu etki konusu da ispata yeter.  
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1. CHATEAUBRİAND’A GÖRE HIRİSTİYANLIK SİYASETİ  

Meşhur yazar Chateaubriand dünyanın geleceğinin Hıristiyanlığın ola-

cağını ispat etmek için Üçleme içinde kaybolan Birlik ve Teklikten ve ahlak-

sızlık içinde boğulan Hıristiyan ahlakından sonra bir de insanların ihtiyacı 

olan üç kanunun üçüncüsü olarak siyaset kanunundan yardım beklediği 

bilinmektedir. Chateaubriand, siyasi kanunun temelini özgürlük, eşitlik ve 

kardeşlik üzerine kurulmuş olduğunu düşünüyor. Bu düşünceye dayana-

rak, bu üç temelin üçünün de Hıristiyanlıkta bulunduğu iddiasıyla Hıristi-

yanlığın insanları siyaseten de mutlu edeceğini ve bundan dolayı geleceğin 

Hıristiyanlıkta bulunduğuna karar vermekte hiç tereddüt etmiyor.  

Bundan önce açıklanmış olduğu gibi Chateaubriand, bu iddiaları Fransa 

Büyük İnkılâbı’ndan sonra, halkı yine eski krallık yönetimine ısındırmak 

amacıyla ortaya koymuştur. Chateaubriand’ın övgüye layık görülebilecek 

durumu da yalnız bundan ibarettir. Amacı bu olduğu halde Chateaubri-

and’ın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelleri üzerine kurulmuş bulunan 

siyaset kanununu Hıristiyanlıkta bulması, birçok zamanlar Avrupa ve özel-

likle Fransız yazarlarının bu üç temel kavram üzerine halkın dikkatlerini 

çekmek için ciltler dolusu yazdıkları teşvik edici makalelerden yararlanabi-

leceğinden dolayı Chateaubriand çok ustalıklı bir harekette bulunmuştur. 
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Fakat bu ustalığın yararı çok sınırlı bir zaman için görülse de öyle devamlı 

ve esaslı bir yararı olamayacağı çok kısa bir zaman içinde olaylar da göster-

miştir. Eğer Chateaubriand’ın başarısı devamlı bir başarı olsaydı, Fransa’da 

hâlen eski kralların yönetimleri devam etmeli ve hâlen de Roma’da Papalık 

makamının evvelki gibi dünyaya sözü geçmeliydi.  

Özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin aslında siyaset kanununa ait kavram-

lardan olduğu inkâr edilemez. Fakat bu üç kavramın Hıristiyanlıkta olup 

olmadıklarını araştırmadan önce siyaset kanununun yalnız bu üç kavram-

dan ibaret olup almadığını araştırmak gerekmez mi? 

Özgürlük demek eğer ananızı, babanızı, kardeşinizi de tanımayarak; 

ekmeyerek, dikmeyerek, biçmeyerek hiç çalışmadan hemen bir liderin arka-

sına düşüp dağlarda sahillerde koşunuz, geziniz ve nerede bulursanız yiyi-

niz demekse de aslında bu özgürlük İncillerde bulunur. Fakat ona da bir 

çeşit hayvanlara ait özgürlük denilir. Medeniyete uygun olan özgürlüğün 

buna benzemeyeceği de apaçık bir gerçektir. Yine bunun gibi eşitlik de eğer 

içinizde birinci ve sonuncu olmasın demekten ibaret ise bu da İncillerde 

geçmekle beraber medeniyetin istediği eşitlik bundan ibaret olmadığını ca-

hiller de bilirler. Hele kardeşlik denilen şey türlü türlü adlara mensup olan 

ruhbanlık cemiyetleri arasındaki kardeşlik olursa bunların kardeşliği, kız 

kardeşliği ne demek olduğu dikkate alınınca öyle bir kardeşliği kabul ede-

cek hiç bir namuslu adam bulunamaz.  

Hâlbuki siyaset kanununun temeli bu üç kavramdan ibaret olması ve 

onlardan başka temel bulunmaması her şeyden önce kesin olarak reddedil-

miştir. Siyasetten maksat, aslı ve temeli mutlaka ihkâk-ı hak (hak sahibinin 

hakkını alması)21 olmasıdır. Fiilen ve maddeten ihkâk-ı hak (hak sahibinin 

                                                      
21 Hukuk dilinde ihkâk-ı hak, devlet güçlerinin zamanında işe el koymasının sağlanamadığı, 

hakkın yitirilmesi veya kullanılmasının pek çok güçleşmesine engel olmak için başka bir 
yolun kalmadığında, sahibi tarafından hakkın bizzat alınması diye tanımlanmaktadır. İslâm 
hukukunda, insanların mallarına dokunulmazlık ilkesi kabul edilmiştir. Kişilerin hukuka 
uygun yollarla kazandıkları malları ve hakları hukukun himayesi altındadır. Onlara yönelik 
her türlü tecavüz yasaklanmış ve vaki ihlâllere cezaî müeyyideler konarak teminat altına 
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hakkını alması) olmadıktan sonra, adalet olmaz, adalet olmadıktan sonra 

siyaset de anlamsız bir söz olmaktan öteye gitmez.  

Chateaubriand’ın Hıristiyanlık siyaseti içinde ihkâk-ı hakka (hak sahibi-

nin hakkını almasına) dair hiçbir işaret olmadığını, siyaset işinin yalnız öz-

gürlük, eşitlik ve kardeşlikle sınırlandırılmasından anlıyoruz. Hak sahibinin 

hakkını alması ilkesine değer verilmeyip de yalnız bu üç temele uymak ge-

rekirse aynı Roşfor gibi Kızıl Cumhuriyetçiler’in istedikleri şeye meydan 

verilmiş olur. Bu da büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe saygı duymaması, 

herkesin aklına gelen her istediği şeyi yapması ve hiçbir kimsenin kendi ha-

reketlerinden sorumlu olmaması demektir.  

Evet! Biliriz ki Chateaubriand’ın istediği şey bu değildir. Çünkü kendisi 

bozguncuların açık düşmanıdır. Onların yoluna hizmet için değil, belki on-

ların dişlerini kırmak için yazmıştır. Fakat ne çare ki ortaya bir Hıristiyanlık 

siyaset kanunu konusu çıkardığı halde Hıristiyanlıkta siyaset olmadığından 

ve bu eksiklik içinde de Cumhuriyetçiler’in yöntemlerini aynen kabul etmiş 

olduğundan meslek kurallarına göre nefret edilmesi ve reddedilmesi gere-

ken şeyi istemeden kabul edivermiş.  

Hıristiyanlıkta ahlak ve onun ilk şartı olan adalet bulunmadığını ve 

özellikle özgürlük, eşitlik ve kardeşlik denilen şeylerin siyaset kanununun 

asıl temeli olamayacağını, bununla beraber onların da Hıristiyanlıkta olma-

dıklarını ispat için eserimizin bu üçüncü kısmını da birkaç konuya bölmek 

gerekir. Böylece belirlenen istekler, birbirine karıştırılmadan istenildiği gibi 

çözülsün ve ayrılabilsin: 

                                                                                                                                         
alınmıştır. Ayrıca ihlâl halinde ortaya çıkacak zararların telâfi edilmesi için de gerekli düzen-
lemeler yapılmıştır. İslâm hukukunun genel prensipleri itibariyle başkasının zilyet veya zim-
metinde bulunan ve geri verilmesi gereken bir hakkın iadesi devlet otoritesinin gücü ile sağ-
lanmak zorundadır. Temel kural hak sahibinin öncelikle mahkemeye başvurması ve hakkını 
ancak bu suretle almasıdır. Bkz. Ali Kaya, İslâm Hukukuna Göre Hukuka Uygunluk Nedeni Ola-
rak İhkâk-ı Hak, dergipark. ulakbim. gov.tr. 5000125431/5000115254. 
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2. HIRİSTİYANLIKTA SİYASETİN BULUNMADIĞI  

Misyonerlerin herkese dağıttıkları İncil tercümeleri bedava verilecek ka-

dar yayımlandığından okurlarımızdan pek çokları bunları elbette okumuş-

lardır. Gerçi bunların okunması ve incelenmesinden bir şey anlaşılmaz. 

Okuyanların pek çokları okuduklarına da pişman olmuşlardır. Fakat Sa-

vunma’mızın şimdiye kadar yayınlanan birinci ve ikinci ciltleriyle diğer bazı 

vatansever Müslüman yazarların savunma şeklinde yazdıkları eserlerin reh-

berliğiyle okurlarımız, Hıristiyanlığın özelliğini iyice anlayıp değerlendir-

mişlerdir. Bundan dolayı gerek Hıristiyanlar tarafından yapılan iddiaların 

ve gerek bizim tarafımızdan yapılan savunmaların kuvvet ve zayıflığını de-

ğerlendirmek için çok güzel bir güç kazanmışlardır. Bundan dolayı Hıristi-

yanlıkta siyaset olmadığını bu konunun başlığında görenlerin birçokları 

derhal İncil’deki “Kayzere ait olan şeyi Kayzere bırakınız.” hükmünü hatırlata-

rak, Hıristiyanlıkta siyasetin bulunmadığına karar vermek için de bu cümle-

yi yeterli görmüşlerdir.  

Bununla beraber meseleyi açmak için biraz daha düşünelim: Siyasetin 

yönetimi kimin elinde olacağını düşünelim! Yine mevcut olan İnciller hük-

müne göre Hz. İsa siyaset işlerine müdahale etmiş midir? Veyahut tarihlerin 

şahit olabilecekleri şekilde Hz. İsa’nın siyaset işlerine müdahale edebilecek 

bir zamanı olmuş mudur?  

Bu iki sorunun ikisine birden bir hayır! cevabı yeterlidir.  

Siyasetin yönetimi padişahların elinde bulunur. Hz. İsa ise bir padişah 

değildi. Hele, “Padişaha ait olanı padişaha terk ediniz.” demekle siyasete hiç 

karışılmamasını emrettiği açıkça anlaşılır. Bu durumda Hıristiyanlıkta siya-

sete dair hiçbir şey yoktur. Bununla beraber siyasetten kaçınılmasının da 

emredilmesine bakarak Chateaubriand veyahut diğer iddia edenler için si-

yaset kanununun Hıristiyanlıkta bulunduğunu ve hatta siyaset kanununun 

Hıristiyanlıktan ibaret olduğunu iddiaya imkân var mıdır?  
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Böyle bir iddiayı vaktiyle Hz. İsa da etmemişti. Nasıl edebilirdi ki kendi-

si İsrailoğullarına gönderilmiş değerli bir peygamberdi. O tarihlerde ise İsra-

iloğulları Roma yönetimi altında idi. İncillerde de anlatıldığına göre Roma 

hükümet görevlileri Hz. İsa’yı sorguya çektiklerinde Hz. İsa’nın düşmanı 

olan Yahudiler: “Bu adam Yahudilerin padişahlığını iddia ediyor!” diye ifti-

ra ettikleri halde, bu iftirayı doğrulayacak hiçbir ipucu elde edilememişti. 

Elde edilebilseydi Hz. İsa Roma Hükümeti tarafından siyasî bir ceza görür-

dü. Hâlbuki İncillerde rivayet olunan hâlin sonu, Roma hükümetinin değil, 

yalnız Yahudilerin lüzum gördükleri ve gösterdikleri bir şeydir.  

Hıristiyanlıkta siyasetin bulunması için o siyasetin gerekleri olan adale-

tin de bulunması gereklidir. Hâlbuki İncillerde: “Kimde “yok” ise elinde 

olanı da alınacak” diye gösterilen hükümlerin eğer ruhanîlere göre ve hü-

kümete göre başka anlamları varsa onları bilemez isek de siyasete göre bun-

lar ihkâk-ı hak (hak sahibinin hakkını alması) ve adalet sayılamaz.  

Bugün ilimlerin sınıflandırılması arasında, Sians politik (Politika ilmi) 

için yazılmış kitaplar tamamen gözden geçirilsin. Eğer mevcut İncillerden 

bir harf aktarılmışsa Chateaubriand’ın bütün iddialarını kabul ederiz. Hatta 

Hıristiyanlıkta siyaset bulunduğunu ve binaenaleyh geleceğin de Hıristiyan-

lığın olacağını tamamen ve bütünüyle kabul ederiz. Fakat ne yazık ki Cha-

teaubriand için böyle bir ümide asla yer yoktur. Çünkü siyasi kitaplarında 

Roma’nın putperestlik zamanındaki siyasetinden ve hatta İslâm siyasetin-

den bile alıntı yapıldığı halde, Hıristiyanlıktan asla bir şey alınmamış ve 

aktarılmamıştır.  

Nasıl alınsın ve aktarılsın ki ihkâk-ı hak ve adaletin uygulanmasından 

ibaret bulunan siyasetle ilgili işler, bir kişinin suç işlediği zaman onun ceza-

sının belirlenmesini gerektirir iken Hz. İsa bir fahişenin sabit olan suçunu 

affetmeye lüzum görmüştür. Derhal hatırlatalım ki bu affın aleyhinde deği-

liz. Fakat o merhamet ve şefkat yalnız yüksek ahlak açısından iyi görülür. 

Fakat adalet ve siyaset bakımından o kadar iyi görülemez.  
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Siyaset denilen şey, medenî bir topluluk içinde herkesin haklarına ve 

özgürlüklerine saygının sağlanması temeli üzerine kurulmuştur. Hıristiyan 

topluluğu ise başlangıçta medenî bir topluluk şeklinde bile değildi.  

Belki medenî cemiyet içinde bir filozof topluluğu şeklinde idi. Çünkü 

medenî cemiyet herkesin malına, çocuklarına, ailesine yasaksız ve zahmetsiz 

sahip olmasını gerektirir. Fakat ilk yıllarda Hıristiyan topluluğunda mal 

ortaklığı vardı. Herkes malını orta sandığına koyar ve oradan harcanılırdı. 

Hatta bir adam karısıyla anlaşarak bedeli orta sandığa konulmak için sattığı 

evin parasından bir miktarını saklamakla Petrus tarafından zavallıların yü-

reklerine indirilerek öldürmek derecesinde korkutulduğunu da İncillerde 

anlattığını aktarmıştık.  

Siyaset denilen şey bir uygulama alanı ile devamlılık kazanabilir. O uy-

gulanan yer ise ancak bir medenî toplumdur. Bunun için Hıristiyanlığın ilk 

başlarında Roma medenî toplumundan başka toplum yoktu. Bu cemiyetin 

içinde Hıristiyan topluluğu ise gizli topluluk şeklinde bulunduğundan uy-

gulama alanı olmadığı halde Hıristiyanlıkta siyaset aramak saçmadır.  

Gerçi Hıristiyanlık kilisesi kuvvetlenip de o zamana kadar koyunların 

çobanı olarak görünen papazlar, koyunların en çok kuduran kurtları olmak-

la şöhret bulduklarında papaların zindanları, mahkemeleri de olmuştur. 

Binaenaleyh bir siyaset dünyası açılmış. Fakat bu siyasetin gerçek Hıristi-

yanlık bakış açısına göre büyük bir bidat olduğunu inkâr edebilecek hiçbir 

Hıristiyan bulunamaz. Ya o kiliseye ait siyasetin özelliği araştırılırsa neler 

görülür? Onu burada tekrar ve açıklamaya gerek var mıdır?  

Gerçi hâlen Papa’nın bazı büyük devletler yanında vekilleri varsa da bu 

vekiller öyle geçmiş asırlarda olduğu gibi savaşa, barışa, devlet işlerine, hak 

elde etmek gibi işlere karışmak şöyle dursun, kendi vekillik görevlerine bile 

hiç de gerek olmadığını yine kendileri de bilirler. Sadece eski törenleri de-

vam ettirmek isteğiyle gönderilirler.  
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Şu ilerleme çağında her şey mükemmellik derecesine vardığı gibi siyaset 

de olgunlaşarak devletlerarası siyasete, savunmaya, güvenliğe, hukuka ve 

diğerlerine ait kısımları hep o kısımlarda uzman olanlara verilmiştir. Bunla-

rın hiç birisinin Hıristiyanlıkla ilgisi yoktur. Uyulması gereken ilkeler olarak 

ellerinde bulunan kanunlar, yönetmelikler, talimatlar tamamen ve noksansız 

medenî toplumun gördüğü lüzum üzerine, Hıristiyanlık dışından yapılan 

alıntılarla meydana getirilmiştir.  

Buraya kadar verdiğimiz açıklamalar  Hıristiyanlıkta siyaset olmadığı-

nı anlatmaya ve inandırmaya yeterlidir. Biz açıklamamızda bir adım daha 

ileriye giderek Hıristiyanlığın yani mevcut İncillerin siyasetin yok edilmesini 

de açıkça destekleyeceğini dahi ispat edeceğiz. İşte bunun için de aşağıdaki 

konuyu açıyoruz.  

 

3. HIRİSTİYANLIĞIN SİYASETİ YOK ETTİĞİ 

Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğuna ve İsrailo-

ğullarının kutsal kitaplarında ihkak-ı hakhak ve kısas (misilleme) gibi siya-

setin temeli atılmış bulunduğuna göre, bu temellerin Hıristiyanlık için de 

sağlamlığı iddia edilebilirdi. Nasıl ki eski Musevî dini zaten Allah’ın birliği 

temeli üzerine kurulduğundan, Hz. İsa Allah’ın birliğini yeniden ispata ge-

rek görmemiştir. Böyle olduğu için Yahudilikteki tevhidin Hıristiyanlıkta da 

geçerliliği tarafımızdan da reddedilememiştir. Ancak siyaset konusu, Tevhit 

konusuyla asla karşılaştırılamayacak şekilde kesin olarak İncillerde değişti-

rilmiştir.  

Mevcut İncillerin hepsinde Hz. İsa’ya dayandırılan: “Göze göz, dişe diş, 

dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. 

Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı 

olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürüme-

ye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden 

ödünç isteyeni geri çevirmeyin (Matta 38, 42),” sözler de İncillerin hukuk 
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hükümlerinin ölçüsündendir. Bu hükümler de insanların hukukunu yok 

edecek esaslardandır.  

Bir topluluk içinde yaşayan insanlar tokada, silleye, zorla ücretsiz çalış-

tırılmaya, gereksiz işlere, malları zorla ele geçirmeye, bütün haksızlıklara ses 

çıkarmadan katlanmakla görevli olursa o cemiyette ihkak-ı hak ve adaletin 

uygulanması düşünülebilir mi ki Hıristiyanlıkta siyaset olabilsin?  

Eğer İncillerde insan haklarına dair hiçbir konu olmasaydı Yahudi eski 

şeriatı uygulamadan kaldırılmış olduğu düşünmekle bile yine siyasetin yok 

olması kadar bir kötülük meydana geldiği düşünülemezdi. Bir dinde siyase-

tin bulunmaması başka bir şeydir. Aslında siyaset olduğu halde onu yok 

ekmek de yine başka bir şeydir. İşte Hıristiyanlık dinin aslında yani Musevi-

lik şeklinde iken siyaseti bulunan bir din olduğu halde İncillerde kısasın ve 

ihkâk-ı hakkın yasaklanması ve yok edilmesiyle kötülüğün derecesi de bir 

kat daha artırılmıştır.  

Toplu halde yaşayacak insanlar için ihkak-ı hak ve kısasın yerine geti-

rilmesi ve siyaset meselesi gerekli ve lazımdır ki dinin bulunmadığı yerlerde 

ve zamanlarda veyahut küfrün hüküm sürdüğü yerlerde ve asırlarda bile 

eski âdetlerden, göreneklerden ibaret bir takım ihkak-ı hak kanunları uygu-

lanırdı.  

Hatta o yerlerde sonradan semavî dinler egemen olmaya başladığında 

eski kanunlar öyle tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Onlar düzeltilerek ve 

iyileştirilerek herkesin işlerinin düzenlenmesi yolu bulunmuştur. İslâmi-

yet’ten önce Araplar arasında uygulanan hükümlerin fazlasını kaldırıp eksi-

ğini tamamlamak suretiyle Yüce İslâm dininin âlemlere rahmet olacak kadar 

dünya düzenine çare bulması bu büyük hikmeti ortaya koyar.  

Hatta Roma’da putperestliğin kaldırılması üzerinden bunca asırlar geç-

tiği ve Avrupa şu on dokuzuncu asırda medeniyetin yüksek noktasına gel-

diği halde yine eski hukuk hükümleri yok edilmemiştir. Gerekli düzenleme-
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lerle ortaya mükemmel bir hukuk ilmi çıkarılması da bu asıl ve esas hikmeti 

doğrulayan hususlardandır.  

Gerçek durum bundan ibaret olur ve Hıristiyanlık ise mevcut İncillerde 

açıklanmış olduğu üzere insanları en doğal, en meşru olan kısas hakkından 

ve mal sahibi olmaktan da yasaklarsa bütün yeni ve eski hikmete aykırı ol-

muş sayılmaz mı? Siyasetin ortadan kaldırılması siyasetin hiç olmamasından 

daha kötü olduğu apaçık ortayken Chateaubriand gibi zatın siyaseti Hıristi-

yanlıktan ibaret görmesine şaşılmaz mı? 

Dikkat edilmelidir ki adlî işlerin son derece mükemmeli demek olan ve 

dünyanın bütün medenî milletler tarafından uygulanan, yüzüne yanağına 

tokat vurulan veyahut gözü çıkarılan, kolu kırılan bir kişi, kendisine bu kö-

tülüğü yapmış olan suçluyu af etse bile savcı kamu hukuku adına o adamı af 

etmiyor. Hukuk ve insan özgürlüğüne aykırı olduğu için onu cezaya uygun 

görerek adaletin intikam pençesine veyahut terbiye edici eline teslim ediyor. 

Demek oluyor ki siyasette cömertlik yoktur. Kötülük edene kötülük yap-

mak, iyilik edene iyilik yapmak kadar doğru ve meşrudur. Kötülere iyilik 

yapmak ise iyilere kötülük yapmak kadar yanlış ve zararlıdır. Hâlbuki Hıris-

tiyanlık insana meşru intikam (kısas, karşılık alma haklarını terk ettirmekle 

bu zarara yol açıyor ve adaleti ve siyaseti temelinden yıkıyor.  

Kötülük yalnız bundan ibaret olsa yine neyse ne diyebilirdik. Kötülüğün 

daha büyük bir tarafı vardır. Şöyle ki: Medeniyet ve siyaset dairesi içinde 

yaşayan bütün ülkelerde hâkimler haksızlığa uğrayanları haksızlıktan ko-

rumaya ve haksızlık edenlerin cezasını belirlemeye görevlendirilmişlerdir. 

Böyle olduğu halde Hıristiyan Kilisesi kuvvetini artırıp da cellâtlar, zindan-

lar sahibi olduğu zaman, hakkı koruması ve adaleti yerine getirmesi gere-

kirken, aksine cinayet ve suç sahiplerinin affedilmesi için usuller koymuş ve 

tarifeler yapmıştı. Zinanın, cinsel sapıklığın, hırsızlığın, adam öldürmenin 

hep birer belli af fiyatı vardı. O fiyat ödendikten sonra suçlular affolunurdu. 

Hem de ne korkunç bir af ki yalnız dünyada adalet pençesinde çarptırılacağı 

cezadan değil, öbür dünyada da ilahî adalet pençesinde çarptırılacağı ceza-
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dan da affolunurdu. Bu af ortada iken mazlumun manevî intikamı alması da 

yok edilmiş olmaz mı? Zalim ise öbür dünya cezasından da kurtulmuş inan-

cıyla zulmünde bir kat daha cesaretlendirilmiş sayılmaz mı? Canı yanan bir 

kişi: “Dünyada öcümü alamadım ise öbür dünyada alırım.” diye teselli ol-

maktan da yoksun olur. Zalim ise: “Dünya cezasından kurtuldum, ancak 

öbür dünya cezasına ne yapayım?” diye bir manevî korkudan da kurtulursa 

adalet nerede kalır, siyaset nerede?!  

Hıristiyanlıkta siyasetin olması şöyle dursun hatta Hıristiyanlıkta siyase-

ti yok etmesi de bir tarafta dursun, işte bu gerçek olaylarla sabit olur ki Hı-

ristiyanlık, yalnız insanî adaleti değil, ilahî adaleti de yok etmeye kadar git-

miştir.  

Gerçi şimdi papazlar günahları affetmek suretiyle ilahî adaletin önüne 

perde çekiyorlarsa da bu, manevî şekillerden ibarettir. Şükürler olsun ki 

maddî ve cismanî suçlar için doğru siyaset ve medenî adalet kuvvetlenmiş-

tir. Mahkemelerin hepsi bağımsız olarak suç ve kabahat sahibi bizzat Papa 

bile olsa onu mahkeme önüne çıkarırlar ve kesinleşecek suçuna göre derhal 

cezasını belirlerler. Günah çıkarmak hususunun yalnız insan özgürlüğü yö-

nüne bir etkisi vardır ki o konuyu da ele alacağız.  

Fazla ayrıntılara girmeden Chateaubriand’ı ret için bu ortaya koydukla-

rımızla yetiniyoruz.  Fakat bu konuda sonuç olarak şunu da söyleyelim: 

Chateaubriand geleceğimizi Hıristiyan siyasetinde görmekle, Ortaçağların 

engizisyonlarını tekrar geri dönmüş görmek istiyorlarsa da bu durumun 

geri dönmesi kesinlikle imkânsız olduğunu, bugün Roma Kilisesi kabul 

eder. Bundan önceleri Papa cenapları bir hükümdarı aforoz edince bütün 

halk o hükümdardan yüz çevirmeye mecbur olurlardı. Hâlbuki zamanımız-

da, Papa müteveffa Dokuzuncu Pey kendi hatasızlığını bir konsil üyesine 

kabul ettirebildiği halde, İtalyan Kralı müteveffa Viktor Amenuel aleyhine 

yaptığı aforoz kararına uyması için kimseyi mecbur edememiştir. İtalya Kra-

lını, aforozlu olduğu halde de halk kutsayarak Papa’nın saltanat koltuğunu 

devirip Roma’ya girdiği zaman, bütün Roma halkı, bu Kralı alkışlamıştır. Bir 
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zamanlar engizisyon pençesine düşen bir mazluma acımak da yasaklanmış-

sa da bugün Papa en büyük bir günahkârı ve hatta açıkça bir kâfiri ateşe 

atacak olsa dünya harekete geçip medeniyete aykırı olan bu davranışı işle-

yenleri savcılara verirler. Hele bundan önce bir kimse kilise aleyhinde iki 

arkadaşıyla gizli olarak birkaç söz konuşacak olsa ağzından dili koparılıp 

idam olunurken bugün Hıristiyanlık aleyhinde yüzlerce ve hatta binlerce 

kitaplar yazılıp basıldığı halde, Papa sesini bile çıkarmamaktadır.  

Bunun üzerine Hıristiyanlık için bu bakımdan bir gelecek görmek sanki 

imkânsız bir hayaldir.  

 

4. ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, HIRİSTİYAN KARDEŞLİĞİ VE Sİ-

YASET 

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik konusuna özellikle bunlardan birincisine 

dair son asır tarihçileri tarafından o kadar şeyler yazılmıştır. Bu hususta ayrı 

bir kitap yazmak gerekir. Yalnız şu kadarını söyleyelim: Özgürlük, vicdan 

özgürlüğü ve yapıp-etme özgürlüğü olmak üzere ilk önce ikiye ayrılmıştır. 

Vicdan özgürlüğü herkes için elbette engellenemez ve geneldir. Fakat yapıp- 

etme özgürlüğü kanunlarla sınırlıdır. Böyle olduğu halde Hıristiyanlık kili-

sesi tarafından ilk önce vicdan özgürlüğü yok edilmiş, doğrusu yasaklan-

mıştır.  

İnsan, yaratılış özelliği bakımından Yüce Yaratıcı’ya yönelik bulunduğu 

halde, Hıristiyanlığın insanı bu yönelişten bile engellediğini dikkate alırsak, 

artık bu dinde yapıp-etme özgürlüğü aramanın ne kadar uzak olduğu ken-

diliğinden ortaya çıkar. Bir insan Hıristiyanlık imanını kendisi bulsa, candan 

ve gönülden Hıristiyanlığı kabul etmiş bulunsa, o adamın imanını Kilise 

kabul etmez ve onaylamaz. Yani onu vaftiz etmezse insan Hıristiyan olamaz. 

Bunun gibi, bir Hıristiyan dinine ne kadar düşkün olursa olsun, kilise onu 

Hıristiyanlıktan atacak olursa bu atılmayı adamcağız kabul etmese bile yine 

Hıristiyanlıktan çıkmış olur.  



− Ahmet Mithat Efendi − 

 
 

~ 174 ~ 

Yani kişinin ne Hıristiyanlığa girmesi ve ne de Hıristiyanlıktan çıkması 

kendi iradesi ve özgürlüğü ile olamaz. Kilise onu kabul ederse Hıristiyan 

olur ve onu reddettiği surette Hıristiyan kalamaz.  

Bu acayip ve hayret edilen konuyu okurlarımıza iyice açıklamak için şu 

iki durumu belirtelim:  

1. Endülüs’te Araplar mağlup oldukları ve bütün İslâm halkı İspanyol 

Katoliklerinin idareleri altına girdikleri zaman bunları Hıristiyan yapmak 

Katoliklerin en büyük hedefleri olmuştu. Müslümanlar, Hıristiyanlığı kabul 

etmeyince bu konuda bir Hıristiyanlık hilesi olarak papazın birisi bir yerde 

gördüğü kırk elli kadar Müslüman üzerine vaftiz suyunu serpiverir ve bu 

suyun serpintisi üzerlerine değince Hıristiyan sayılırlardı. Ondan sonra Hı-

ristiyanlığı kabul etmemeye kalkışacak olan, güya aslında Hıristiyan imiş de 

sonra tekrar dini terk ederek dinden çıkmış gibi ceza görürdü.  

2. Hıristiyan milletlerinden bir millet veyahut ruhbanlardan bir kısmı 

kendi görüşlerince en basit bir meseleyi kilise topluluğunun görüşlerinden 

farklı düşünecek olsa, Hıristiyanlığın bütün iman şartlarını kabul etse: “Ben 

Hıristiyanlıktan çıkmadım.” diye bar bar bağırsa, bu durumda dahi yüreği-

nin yangınına kulak verilmez ve dinden çıkanlara verilen cezaya uğrarlardı.  

Esirliğin bu derecesi, Hıristiyanlık özgürlüğü iddiasının ne kadar an-

lamsız olduğunu ispat için yeterlidir. İşin daha önemli tarafı da var. Onu da 

hatırlatmaktan geri duramayız. Şöyle ki: Bir Hıristiyan ne kadar dindar olur-

sa olsun, uhrevî ödüle ne kadar hak kazanmış bulunursa bulunsun, bu hak 

ettiğini Kilise de onaylamadıktan sonra o adam ilahi ödülü ümit edemez. 

Aksine, bir kişi ne kadar günahkâr olursa olsun, Kilise tarafından günahları 

affedilince uhrevî ödül onun için garantidir. İşte görülüyor ki Hıristiyanlıkta 

insanlar değil hatta Allah bile (hâşâ) özgür olamıyor. Kullarını istediği gibi 

ödüllendirip ve istediği gibi cezalandıramayıp her durumda kilisenin emir-

lerine mahkûm ve esir oluyor. Vicdanlarda bu esaret olur ve bunu kilisenin 

de inkâr edemeyeceği belli olursa artık Hıristiyanlıkta bir özgürlük hayal 
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edilebilir mi? Hayal edilse bile onu siyasî özgürlüğün temeli olarak alınması 

mümkün olabilir mi? 

Eşitliğe gelince, bundan evvel de söylemiş olduğumuz gibi eşitlik deni-

len şey yalnız hukukta mümkün olabilir. Yoksa insanlık erdemleri ve mede-

niyet derecelerine göre eşitliği Komünist Cumhuriyetçiler bile iddiaya cesa-

ret edememektedirler. Hıristiyanlıkta birinci ve sonuncu olmasın diye göste-

rilen eşitliğin siyasette istenilen eşitliğe temel olabilmesi için erlerle komu-

tanları eşit olan bir ordu düşünülmesi gibi çok uzak olan düşüncelere yol 

açmak gerekir. Bunun imkânsız olduğu o kadar açık ki papazlık mesleğine 

göre bile eşitliğin bu şeklini uygulamaya imkân görülemediğinden basit 

papazdan ta papalık derecesine varıncaya kadar o meslekte de birçok çeşitli 

makamlar oluşturulmuştur.  

Eğer siyasette temel olması gereken eşitlik, papazların eşitlik usulü ve-

yahut dereceleri olacaksa siyasetçilerin onu kabul etmesi imkânsızdır. Çün-

kü her devlette, her toplumda derecelerde ilerleme, bir hak ediş üzerine ku-

rulmuş olduğu halde yalnız papaz mesleğine göre bu genel âdet geçerlidir. 

Papa bulunan kişinin isteği eğer sırf cahil bir adamı papaz etmekse derhal 

papaz edebilir. Hatta imzasını atamayan ve günlük duayı okuyamayan 

adamların kardinallik derecesine kadar yol buldukları da tarihlerde yazmak-

tadır.  

Medenî bir toplum için asıl hukukta aranması gereken eşitliğe gelince: 

Hıristiyanlıkta evvela hukuk yoktur ki onda eşitlik aranabilsin. Prof. Paf’ın 

da şikâyet ettiği gibi Hıristiyanlıkta yalnız görevler bulunur. Hukuk yönü 

dikkate bile alınmamıştır. Bütün hukuk Kilise’nin hukukudur. O da eşitlik 

ihtiyacından kurtulmuştur. Çünkü Kilise denilen şey, tek ve bölünmez bir 

tüzel kişilik hükmünde olduğundan kendisinden başka hak sahibi yoktur ve 

bulunmaması da istenilir. Bu durumda hangi hukukta kiminle eşitliğe lü-

zum görülecektir?  
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Siyasette kardeşlik konusunu işin içine katmaya hiç gerek olmadığı hal-

de Chateaubriand’ın Hıristiyanlıkta bir de siyasî kardeşlik araması, daha 

fazla gereksiz bir şeydir. Kardeşlik denilen şey ya biyolojiktir yahut ah-

lakîdir. Biyolojik kardeşlik bir babadan ve anadan meydana gelen insanlar 

arasındaki ilişkidir. Ahlakî kardeşlik ise insanların birbirini kardeş gibi sev-

melerinden ibaret bir güzel durumdur. Hâlbuki siyasette ne sevginin, ne 

nefretin, ne yakınlığın, ne yabancılığın hiçbir önemi yoktur. Herkes görevini 

yerine getirme ve hakkını tam olarak almakla sorumludur. Fransa’da İn-

kılâpçıların bu kardeşlik kelimesini de kendi yöntemlerine eklemelerine o 

zamana gelinceye kadar aristokratlar (soylular) kendilerini insanlık derece-

sinden daha yüksek sayarak aşağı sınıfları sanki köpek gibi görürlerken; 

güya Büyük İnkılâp’tan sonra her sınıf insanların birbirini kardeş tanıyacak-

ları görüşü sebep olmuştur. Hâlbuki karışıklık dönemlerinde yaşayanların 

da birbirini giyotin makinesine göndermiş olmaları siyasi kardeşliğin onlar 

yanında bile önemi nasıl olduğunu herkese gösterebilir.  

Hıristiyanlıkta, gerek özgürlük, eşitlik ve kardeşlik üzerine kurulmuş ol-

sun gerek diğer temeller üzerine kurulmuş olsun ve gerekse de diğer temel-

ler üzerine kurulmuş bulunsun; bir siyaset olsaydı ve o siyasetin de geleceği 

Hıristiyanlığa açacağı ümit olunabilseydi; Rönesans zamanına kadar yani 

bin sene içerisinde iyi bir etkisi görülmüş olması gerekirdi. Hâlbuki o kadar 

uzun bir süre içerisinde Hıristiyanlıkta hiçbir alanda bir başarı görülmemiş-

tir. Son medenî ilerleme ise Rönesans sayesinde meydana gelmiştir. Kilise 

mensupları buna dinsizlik sayesinde meydana gelmiş, nefret edilen ilerleme 

gözüyle bakar. Biz ise yalnız Hıristiyanlığın etkisinin kaybolmasıyla meyda-

na gelmiş bir ilerleme diye anlarız. Çünkü Hıristiyanlık Kilisesi’nin dinsizlik 

diye ifade ettiği şey, yalnız kendi kanunlarına uygunsuzluktan ibarettir. Av-

rupa’nın dinsizliği ile mutlak küfür arasında o kadar büyük bir fark vardır 

ki biraz daha derin düşünerek araştıracak olsak Hıristiyanlığın sonradan 

aldığı şekil, o dinsizlerin tevhit gayretiyle saptıkları bazı hatalardan daha 

müthiş olduğunu da ortaya çıkarabiliriz.  
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Sözün kısası; Chateaubriand’ın Hıristiyanlıkta olmayan ve özellikle Kili-

se sahiplerinin sonraki kararlarıyla tamamıyla aslından da çıkarılmış olan 

şeyleri, hâlen mevcut, hâlen yürürlükte gibi göstermeye çalışması, ahmakları 

bile aldatamayacak kadar safçasına bir şeydir. Hele en hayret edilecek olanı; 

bu dinde bir siyasetin varlığını düşünmesi ve o siyasetin de özgürlük, eşitlik 

ve kardeşlikten ibaret olacağını kuruntu etmesidir. Böyle olmakla beraber 

bunların da tamamen Hıristiyanlıkta var olduğuna karar vermesi, adı geçen 

yazarın yalnız bu iddialarını değil diğer eserlerini bile kabul edilmesini ta-

mamıyla engelleyecek bir durumdur.  

Eğer siyasetinden dolayı bir dinin geleceği güven altında olması gerekir-

se o din de Yüce İslâm dinidir. Hukukta herkesin eşitliğini ve evrensel değer 

sınırları içinde herkesin özgürlüğünü İslâmiyet güvence altına almıştır. Hat-

ta İslâm’ın en parlak devrinde seçkin sahâbîlerden zamanın halifesi olan Hz. 

Ali’yi (k.v.) hukuk muhakemesinde bir Yahudi ile eşit olarak mahkeme 

önünde tutan hâkim olayı meşhur olaylardandır. İnsan hukukuna bu kadar 

saygı göstermek İslâm Hukuku’ndan başka hiçbir hukukta görülmüş değil-

dir.  

Hukuk uygulamalarına dair hiçbir papazın Hıristiyan şeriat hükümleri-

ne dayanarak bir fetva vermiş olduğu işitilmemişken günümüzde bile Av-

rupa mahkemelerince bazı çözümü zor meselelerin çözümü için İslâm din 

âlimlerine başvurulmasının ender olmadığını düşünmek, doğru siyasetin 

hangi tarafta bulunduğunu ispata yeterli olur.  

Kur’ân’ın siyaset kanunu için hangi açıdan temel olacağını ispat konu-

sunda bir takım ayetler hatırlatılmasına gerek görmeyiz. Zaten adalete ait 

hükümleri koca bir İslam Hukuku ilmine kaynak olmuş bulunan Kur’ân-ı 

Kerim’in bu özelliğini inkâr etmek, denizde su yoktur demek kadar anlam-

sız bir iddiadır. Anlamsız olan bir iddia da Chateaubriand’ın iddiasıdır. Bu 

yazar, Hıristiyanlığın siyasete temel olduğunu iddia edeceğine: “Çölü de-

nizdir.” diye iddia etmiş olsa, yine bu kadar imkânsız olan bir iddiada bu-
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lunmuş olamazdı. Çünkü çölde serabın bazen deniz gibi görülebildiği halde, 

Hıristiyanlıkta siyaset öyle bir serap türünden olsun görülmemektedir.  
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Misyonerlerin Müslümanları saptırmaya çalışmalarına karşı, savunma 

gayretimizi kırmak amacıyla bize Chateaubriand’ın Hıristiyanlık hakkındaki 

övücü sözlerini hatırlatmış olan kişiye bilhassa teşekkür ederiz. Çünkü bu 

hatırlatması bu kitabı da meydana getirmemize sebep olmuş ve bizi gayre-

timizden alıkoymak şöyle dursun sonraki incelemelerimizle gayretimizin bir 

kat daha kuvvetlenmesini sağlamıştır.  

Avrupa’nın ilmî ve idarî yönden ilerlemesini takdir etmemek imkânsız-

dır. Biz kendimizi bu ana yolda ilerlemede Avrupalıların takipçisi ve sanki 

öğrencisi saydığımızı nimet bilircesine bir teslimiyetle kabul ederek deriz ki: 

Avrupa yazarlarından Chateaubriand gibi bir takım yazarların Hıristiyanlığı 

parlak göstermek için yazdıkları şeylerde gerçek aramak şartıyla gösterdik-

leri ustalığa hayran olmamak mümkün olamaz. Temeli olmayan, yapısı da 

hiç olmayan bir dini dünyaya en parlak din olarak gösterdikleri bu ustalığı, 

eğer İslâmiyet hakkında göstermiş olsalardı şimdiye kadar Hıristiyanlık de-

nilen şey geçmişlerin mitolojileri gibi unutulup gitmiş olurdu. Hıristiyanlık-

ta varlığa benzer bir şey varsa o da yazarların bu ustalıklarıdır. O ustalığı 

kaldırınca altındaki hiçlik, savunucularının da gözlerine çarpar.  

Fakat bu yazarlık ustalığı ne kadar büyük olursa olsun, Hıristiyanlık Ki-

lisesi’ni yıkılmaktan alıkoymaya yetmeyeceği de açıktır. Çünkü savunucula-

rı ne kadar kudretli ise saldıranları da o kadar kudretli ve sayıları da onlar-

dan çoktur.  

Bu saldıranlar arasına kendimizi de koyduğumuz zannedilmesin. Biz 

din kardeşlerimizi misyonerlerin propagandalarına karşı savunmaktan baş-
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ka kendimizi sorumlu görmeyiz. Böyle olmakla beraber saldıranlar kadar 

güç ve kuvvetin de kendimizde bulunduğunu iddia edemeyiz. Bu Savun-

ma’mızda bizi destekleyen bir şey varsa, o da Hıristiyanlık aleyhine yine 

Hıristiyan saldırganların yazdıkları kitaplardır. Fakat şimdiye kadar defalar-

ca arz etmiş olduğumuz gibi biz kilisenin kendisine düşman gördüğü adam-

ların sözlerine de kolayca kapılı vermedik. Onların yazdıklarını gerek İncil-

ler ve gerek Kilise tarafından kabul edilen kitaplar ile karşılaştırarak, doğru 

buldukça dikkate aldık. Yoksa Hıristiyan saldırganlardaki tenkit kuvveti 

bizde varsa da Hıristiyanlık aleyhine savunurcasına değil, saldırırcasına 

yürüyecek olsak, Hıristiyanlık demir bir kale gibi olsa yine o saldırılar 

önünde yerle bir olacağını iddiadan çekinmeyiz.  

Hıristiyan yazarları dinimiz aleyhinde yayınlar yapmaya girişerek hu-

kukumuza saldırmamış olsalardı, onların kendileri arasında olan din tartış-

malarına hiç karışmazdık. Bu tartışmalar arasında Hıristiyanlık binasının 

kendi kendisine çöküp gitmesini uzaktan seyrederdik. Fakat Hıristiyan mil-

letlerinden hemen her biri kendi dillerinde yazdıkları birçok kitaplarda 

İslâm’a saldırılmıştır. İslâm’dan onlara hiçbir zarar gelmeyeceği ve gelmedi-

ği bellidir. Böyleyken bu saldırıyı yapmakla birlikte nihayet bizim kendi 

dilimizde de türlü türlü kitaplar yazarak Müslümanları dinî inançlarından 

dolayı hatalı bularak ve kendi dinlerine davet etmeye kadar gitmişlerdir. Bu 

duruma karşı yine sessiz kalırsak dinî görevimizde kusur etmiş olacağımızı 

dikkate alarak savunma gibi en meşru en kutsal hakkımızdan yararlandık.  

Şimdiye kadar Müslümanların Hıristiyanlık hakkındaki bilgileri sınırlı 

olduğu halde misyonerler, çok az kimseleri kandırabilmişlerdir. Bundan 

sonra Müslümanların gözü açıldığından din kardeşlerimizin misyonerlere 

ilgi göstermeyecekleri bellidir. Onların şimdiye kadar en büyük başarıları 

Rum, Ermeni ve Bulgar Hıristiyan milletler üzerinde görülür. Bazılarını Or-

todoksluktan Katolikliğe ve bazılarını Ermenilikten Protestanlığa mezhep 

değiştirebilmişlerdir. Biraz düşünülecek olursa bu da Hıristiyanlığın zayıflı-

ğını gösterir. Çünkü bir din sağlam olursa onun mensuplarında da sağlamlık 
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bulunur. Can verir de din değiştirmeye razı olmaz. Bu özellik İslâm’da bu-

lunmasına karşılık, diğer tarafta görüyoruz ki dinler, mezhepler can kadar 

kıymetli değil, beş on kuruş kadar bile kıymetli değil. Beş on kuruş karşılı-

ğında bir mezhepteki Hıristiyan, diğer bir başka mezhebi kabul etmektedir.  

Yine İslâm’ın kuvvetine bir kanıt da ilmî gelişme ilerledikçe, Müslüman-

ların dinlerine bağlılıkları kuvvetlenmektedir. Hıristiyanlıkta ise gelişme 

ışığı biraz gözleri açtıkça açılan gözlerin Hıristiyanlıkta bir takım inanılması 

imkânsız gariplikten başka bir şey görmemeleri ve derhal dinsizlik yoluna 

sapmalarıdır. Eğer Chateaubriand veyahut aynı düşüncede olanların biraz 

akılları varsa, düşünmelidir ki bu medeniyet asrında medeniyetin ilerleme-

sini engelleyebilmek artık imkânsızdır. İlerleme kuvvetlendikçe, Hıristiyan-

lığın zayıflığı artacağından bu zayıflık gide gide, elbette bir gün, tamamen 

yok olma derecesine varacaktır. İslâm’da ise ilimler ilerledikçe dinin kuvve-

ti, sağlamlığı ve din mensuplarının iman gücü artarak geleceğini güvence 

altına alacağı apaçık gerçektir.  

Bu kadar gerçeklere karşı Hıristiyanlar Chateaubriand’ın iddiası gibi 

hâlen geleceğin kendi kiliseleri için açık olduğunu ümit etmekte ısrar edecek 

olurlarsa bu ümitlerinin kendilerine hayırlı olması dileğiyle söze son veriyo-

rum. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


