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ıristiyanlık; Hz. İsa ile birlikte bir Yahudi ihya hareketi olarak ortaya çık-
mış ve zamanla Yahudilikten uzaklaşarak evrensel bir din haline gelmiş-
tir. Hz. İsa’nın ortaya çıktığı dönemde, içe dönük milli bir din haline

gelmeye başlamış olan Yahudiliğin içerisinden ortaya çıkan bu ihya hareketi, baş-
langıçta Yahudilerden başkasını muhatap almazken, İsa’dan sonra başka din ve
etnik kökenden olan insanlara da kapılarını açmıştır. Bu açılımla birlikte, İsa’nın
öğretisi, mevcut siyasi, sosyal ve kültürel şartların da etkisiyle bir-iki yüzyıl içe-
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AABBSSTTRRAACCTT  Christianity emerged as Jewish revival movement and in the course of time moving
away from Judaism it has been transformed into world religion. In this context, Jesus, the pioneer of
the movement, rejected to spread his mission for non-Jews in his life. After Jesus, the adherents of
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the effect of Paul, one of the salient persons of the Early Church, and his followers new believers be-
came exempt from Jewish rites. Although in early days this ease was offered for non-Jews, in the
course of time it became common for everyone and Christianity has been transformed into a religion
apart from Judaism and based on Jesus. Because of this perception, the importance of Jesus in Chris-
tianity increased day by day and accordingly he became the Son of God and accepted as a God. After
a short time, adding Holy Spirit to the imagination of God, Trinity has taken its final shape.
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ri sin de Ya hu di lik ten uzak la şa rak ye ni ve ev ren sel bir
din ha li ne gel miş tir. Bu sü re ci an la mak için Hz. İsa’ nın
or ta ya çık tı ğı dö nem ve son ra sın da Fi lis tin coğ raf ya -
sın da ki si ya si, sos yal ve di ni ya pı nın göz önün de bu-
lun du rul ma sı ge rek mek te dir.

İsa’ nın öğ re ti si ni yay dı ğı dö nem de, Fi lis tin-İsra il
coğ raf ya sı Ro ma lı la rın iş ga li al tın day dı. Fark lı ida ri böl-
ge le re ay rıl mış olan bu top rak la rın bir kıs mı nı Ro ma’ ya
bağ lı ye rel yö ne ti ci ler, bir kıs mı nı ise Ro ma lı ida re ci ler
yö net mek tey di. Bu çer çe ve de Ya hu di nü fu sun en yo ğun
bu lun du ğu Ku düs ve çev re si ni oluş tu ran Ya hu di ye böl-
ge si ni Ro ma lı bir va li yö net mek tey di. Ya hu di ler; yüz yıl -
lar dan be ri, böl ge de ki si ya si et kin lik le ri ni bü yük oran da
yi tir miş ve M. Ö. 8. yüz yıl dan baş la ya rak sı ra sıy la Asur,
Ba bil, Pers ve Grek gi bi top lu luk la rın, son ola rak da M.
Ö. 63 yı lın dan iti ba ren Ro ma dev le ti nin de ne ti mi al tı na
gir miş ler di1. Kı sa sü re li ba ğım sız lık lar dı şın da, sü rek li
ola rak baş ka ulus la rın de ne ti min de kal mak, Ya hu di ler -
de; kut sa na rak tah ta otu ran ba şa rı lı Ya hu di kral la rı Da -
vut ve onun oğ lu Sü ley man dö nem le ri ne yö ne lik bü yük
bir öz lem oluş tur muş tu. Üs te lik on la ra gö re bu, ger çek -
leş me si mu hak kak olan bir öz lem di; çün kü Tev rat ’a gö -
re Tan rı, Da vut ’un so yun dan kral lı ğı ek sik et me ye ce ği ni
be lirt miş ti.2 Bu ne den le on lar, ge rek li li ya ka ti gös ter me -
le ri ha lin de Tan rı’ nın, Da vut so yun dan bir kut san mış
kra lı (Me sih ’i)3 gön de re ce ği ne inan mak tay dı. Ba bil Sür-
gü nün den iti ba ren ka de me li ola rak or ta ya çı kan bu ümit
ve bek len ti, İsa’ nın teb li ğe baş la dı ğı dö nem de bir inanç
hâli ni al mış tı. Ya hu di le rin ço ğu, Tan rı’ nın; ken di le ri ni
kur ta ra cak olan kut san mış kral Me sih ’i çok kı sa bir za-
man da gön de re ce ği ne inan mak tay dı. 

So run lar ağır laş tık ça, hal kın, Da vut so yun dan ge-
le cek ve ken di le ri ni ya şa nan sı kın tı lar dan kur ta ra rak,
Da vut dö ne mi nin muh te şem ege men lik gün le ri ne ka-
vuş tu ra cak olan kut san mış kral (Me sih) bek len ti si da ha
da pe kiş mek tey di. Bu bek len ti ler, özel lik le İsa’ nın doğ-
ma sın dan bir sü re ön ce, Ya hu di le rin uzun bir ara dan
son ra Haş mo na im ida re siy le el de et tik le ri ba ğım sız lı ğın
Ro ma lı lar ta ra fın dan so na er di ril me siy le da ha da pe kiş -
miş ti. Ni te kim Ya hu di le rin ken di le ri ni kur ta ra cak olan
Me sih ile il gi li bu bek len ti le ri, İsa dö ne mi Ya hu di top-
lu mu nun din sel ve sos yal dü şün ce si ni bü yük oran da
yan sı tan İncil le re de gir miş tir. Bu an la yış ve bek len ti nin
et ki siy le İncil ler de Hz. İsa; “Me si h”4, “Da vut oğ lu ”5 vb.
isim ler le ad lan dı rıl mış ve bu su ret le o, Da vut so yun dan
bek le nen kral, Da vut ha ne dan lı ğı nın va ri si ola rak gös-
te ril me ye ça lı şıl mış tır6. Bu ne den le de Mat ta ve Lu ka
İncil le rin de; İsa’ nın so yu, Mer yem’ le ni şan lı olan Yu suf

va sı ta sıy la7 Da vut ’a da yan dı rıl mak ta ve bu su ret le onun;
Da vut ’un so yun dan bek le nen Me sih ol du ğu vur gu lan -
mak ta dır.8

İncil ler de, İsa’ nın so yu ve do ğu muy la il gi li ve ri len
bil gi ler dı şın da, ço cuk lu ğu ve genç li ği hak kın da he men
hiç bir bil gi bu lun ma mak ta ve sa de ce onun, ye tiş kin bi -
ri ola rak din sel öğ re ti si ni yay mak ama cıy la or ta ya çık tı -
ğı dö nem üze rin de du rul mak ta dır. Bu bağ lam da ön ce
İsa’ nın ön cü sü ve onun ge li şi nin müj de ci si ola rak ka bul
edi len Yah ya pey gam ber den (Vaf tiz ci Yah ya) bah se dil -
mek te ve İsa’ nın onun eliy le vaf tiz ol du ğu be lir til mek -
te dir. İsa vaf tiz ol duk tan kı sa bir sü re son ra -Yu han na
İnci li ne gö re he nüz Yah ya ya ka lan ma dan ön ce,9 Si nop -
tik İncil ler ola rak ad lan dı rı lan di ğer üç İncil ’e gö rey se
ya ka lan dık tan son ra- Ya hu di ler ara sın da, öğ re ti si ni yay-
ma ya baş la mış tır.10

İncil le re gö re İsa’ nın te mel mis yo nu, İsra il oğul la -
rı nın gü na ha düş müş bi rey le ri ni gü nahkâr ya şam la rın -
dan kur tar mak tı.11 Hat ta İncil ler de ki an la tım lar dan,
İsa’ nın bu mis yo nu yegâne yak la şım tar zı ha li ne ge tir -
di ği ni, bu ne den le de onun, ya şa dı ğı çev re de baş ka din
ve et nik kö ken den in san lar bu lun du ğu hal de, İsra il oğul-
la rın dan baş ka sı na teb liğ de bu lun ma dı ğı nı ve ken di si ne
baş vu ran la rı da ret et ti ği ni tes pit et mek te yiz. İncil le re
gö re o, bu tav rı se be biy le -İslam an la yı şı na gö re bir pey-
gam be re ya kış ma yan- dış la yı cı bir tu tum ser gi le miş ve
ha va ri le ri ni de, di ğer mil let le re men sup kim se le ri bu
inan ca da vet et me me ko nu sun da uyar mış tır. Ni te kim o,
öğ re ti si ni yay mak için şakirt le ri ni çev re köy ve ka sa ba -
la ra gön de rir ken on la ra “mil let ler (Ya hu di ol ma yan top-
lu luk lar) yo lu na git me yin, Sa mar ya lı la rın12 şehir le ri nin
hiç bi ri ne gir me yin, fa kat da ha zi ya de İsra il evi nin kay-
bol muş ko yun la rı na gi di n” de miş tir.13

İsa’ nın dış la yı cı tav rı nın, en çar pı cı ör ne ği ise İs-
ra il so yun dan ol ma yan Ke nan lı bir ka dı nın, ci ne tu tul -
muş kı zı nı kur tar ma sı nı İsa’ dan is te me si kar şı sın da,
onun ka dı na ver miş ol du ğu ce vap ta gö rül mek te dir. İn-
cil ler de an la tıl dı ğı na gö re bu Ke nan lı ka dın, İsa’ nın pe-
şi ne ta kı la rak, kı zı na yar dım et me si için, ısrar lı bir
bi çim de ona yal var mış tır. Ka dı nın bu ısrar lı yal var ma -
la rı kar şı sın da, her han gi bir tep ki ver me yen İsa’ nın ya-
nın da bu lu nan ve ka dı nın yal var ma la rın dan bı kan
ha va ri ler ara ya gir miş ve on dan, ya ka dı na is te di ği ni
ver me si ni ya da onu bir şekil de ora dan uzak laş tır ma sı -
nı ri ca et miş ler dir. Bu nun üze ri ne İsa, ka dı na dö ne rek
“ço cuk la rın ek me ği ni alıp onu kö pek le re at mak iyi de-
ğil dir!” de miş tir. İsa’ nın; ge tir miş ol du ğu öğ re ti nin ve
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gös ter miş ol du ğu mu ci ze le rin sa de ce İsra il oğul la rı na
mah sus ol du ğu nu vur gu la mak ama cıy la söy le miş ol du -
ğu bu ağır ifa de ye rağ men ka dın, “kö pek ler de efen di -
le ri nin sof ra la rın dan dü şen kı rın tı la rı yer le r” ce va bı nı
ver miş tir. Bu nun üze ri ne İsa “ka dın, ima nın bü yük tür;
git sa na is te di ğin gi bi ol su n” de miş ve İncil ’e gö re ka dı-
nın kı zı o an da iyi leş miş tir.14

Yu ka rı da ki ifa de ler den an la şı la ca ğı gi bi İsa, bir Ya-
hu di ih ya ha re ke ti gö rü nü mün de ki öğ re ti si ni İsra il oğul-
la rıy la sı nır lı tut muş tur. O, bu öğ re ti yi ya yar ken de
çe şit li mu ci ze ler gös ter miş, has ta la ra şifa bah şet miş tir.
İsa’ ya ina nan Ya hu di le rin ço ğu, onun bek le nen Me sih
ol du ğu na inan mış ve ken di le ri ni put pe rest Ro ma yö ne -
ti min den kur ta ra rak, Hz. Da vut ve Hz. Sü ley man za ma -
nı nın mut lu gün le ri ne ben zer bir dö ne me eriş ti re ce ği ni
ümit et miş tir. An cak bu ra da Hz. İsa’ nın gös ter miş ol du -
ğu de ği şik mu ci ze ler den ve has ta la ra şifa bah şet me sin -
den et ki len di ği için ona ina nan la rın ve ya onun
mis yo nu nu, ol ma sı ge rek ti ği gi bi an la ya rak pey gam ber -
li ği ne iman eden ba zı Ya hu di le rin de ol ma sı ge rek ti ği ni
be lirt mek ge re kir. Bu nun la bir lik te han gi ge rek çey le
olur sa ol sun İsa’ ya ina nan lar, Ya hu di top lu mu nun et kin
ço ğun lu ğu nu oluş tu ra ma mış tır. Ço ğun lu ğu oluş tu ran
Ya hu di le rin bir kıs mı, ken di dinî an la yış la rı nı boz du ğu
ve alı şa gel miş ol duk la rı dinî ya pı yı sars tı ğı için, di ğer bir
kıs mı ise Me sih ol du ğu id di a sıy la hal kı, Ro ma yö ne ti -
mi ne kar şı kış kır ta ca ğı ve bu su ret le Ya hu di top lu mu nu
Ro ma lı lar dan ge le cek da ha bü yük sı kın tı la ra ma ruz bı-
ra ka ca ğı15 dü şün ce siy le ona tep ki duy muş tur. Özel lik le
bun lar dan ilk gru bu oluş tu ran ve fa na tik din sel tu tu mun
tem sil ci si Fe ri si mez he bi ne men sup olan lar, İsa’ nın ge le-
nek sel din an la yı şın dan da ha fark lı bir din sel an la yış ve
öğ re ti yi sa vun ma sı na şid det le kar şı çık mış ve onu hem
sı ra dan Ya hu di le rin hem de Ro ma yö ne ti mi nin na za rın -
da zor du ru ma dü şür me ye ça lış mış lar dır.16 İsa da bu
mez he bin men sup la rı nı din sel fa na tizm le ri, aşı rı din sel
şekil ci lik le ri ve di nin; sev gi, mer ha met gi bi duy gu sal bo-
yut la rı nı önem se me me le ri se be biy le şid det le eleş tir miş -
tir.17

İncil le re gö re İsa’ nın, o gün kü Ya hu di top lu mu nun
din an la yı şı nı ve din dar bi li nen ke sim le ri ni eleş tir me si
ona olan tep ki le ri da ha da art tır mış, ta raf tar la rı nın gün-
den gü ne ço ğal ma sı ise yö ne ti me ya kın olan ki şi le ri te-
dir gin et miş tir. Hı ris ti yan ina nı şı na gö re so nuç ta bu
tep ki ler, İsa’ nın Ya hu di ler ta ra fın dan ida ma mahkûm
edil me si ne18 ve böl ge yi ida re eden Ro ma lı va li nin de bu
ka ra rı uy gu la ya rak İsa’ yı çar mıh ta öl dürt me si ne ne den
ol muş tur.19 An cak İsa; Cu ma gü nü çar mıh ta öl dük ten
son ra, Pa zar gü nü di ril miş,20 kırk gün bo yun ca za man

za man ha va ri le ri ne gö rün müş ve di ri li şi nin kır kın cı gü-
nün de ha va ri le ri nin gö zü önün de gö ğe, (Ba ba) Tan rı’ nın
ya nı na yük sel miş tir.21 Ay rı lır ken de ha va ri le ri ne, o za-
ma na ka dar sa de ce Ya hu di ler ara sın da sür dür dü ğü ve
baş ka sı na yay ma yı red det ti ği öğ re ti si ni di ğer ulus lar ara-
sın da da yay ma la rı nı ve gi dip bü tün mil let le ri ta raf tar
edin me le ri ni söy le miş tir.22 İsa’ nın va si yet ma hi ye tin de -
ki bu son em ri, onun o dö ne me ka dar ser gi le miş ol du ğu
teb liğ an la yı şın da cid di bir de ği şi mi or ta ya koy mak ta dır.
Çün kü o, Hı ris ti yan inan cı na gö re çar mı ha ge ril me den
ön ce Ya hu di ler den baş ka sı na öğ re ti si ni yay maz ve hat -
ta ti tiz lik le on lar dan sak lar ken bir den bi re cid di bir tu -
tum de ği şik li ği içe ri si ne gir miş ve öğ re ti si nin bü tün
mil let le re ta şın ma sı ge rek ti ği ne ka rar ver miş tir. 

11..  YYaa  hhuu  ddii  OOll  mmaa  yyaann  llaa  rrıınn  İİssaa  ccıı  ÖÖğğ  rree  ttii  yyee  KKaa  bbuull  EEddiill--
mmee  yyee  BBaaşş  llaann  mmaa  ssıı::  Hı ris ti yan inan cı na gö re İsa’ nın çar-
mıh ta ölüp di ril me si, onun çok önem li bir yö nü nü
or ta ya çı kar mış tır. Onun ta raf tar la rı, o za ma na ka dar
sa de ce bek le nen Me sih ve kur ta rı cı ola rak te lak ki et-
tik le ri İsa’ nın, bu va sıf la rın çok öte sin de bir özel li ğe sa -
hip ol du ğu nu, ölü mü ye ne rek tek rar di ril mek su re tiy le
Hı ris ti yan ina nı şı na gö re Tan rı sal bir özel lik ta şı dı ğı nı
mü şa he de et miş ol mak tay dı lar. Böy le bir du rum da bu
Tan rı sal ön de rin, va si yet ma hi ye tin de ki son em ri nin,
on lar için vaz ge çil mez bir dav ra nı şa te mel teş kil et me -
si ve ha va ri le rin, o an dan iti ba ren çev re le rin de gör dük-
le ri her ke si, et nik kö ke ni ne bak ma dan İsa’ nın
öğ re ti si ne da vet et me le ri ge rek mek tey di. An cak on la -
rın, İsa’ nın bu em ri ne rağ men, on dan son ra ki ilk gün-
ler de bu is te ğe uy gun dav ran ma dı ğı ve bu öğ re ti yi
sa de ce Ya hu di ler ara sın da yay ma ya de vam et ti ği gö rül-
mek te dir. Hat ta bu nun öte sin de on la rın da, İsa’ nın
ken di sin den yar dım is te yen Ke nan lı ka dı nı red det ti ği
ve öğ re ti si nin sa de ce Ya hu di le re mah sus ol du ğu nu be-
lirt ti ği gi bi, bu öğ re ti nin Ya hu di le re mah sus kal ma sı
ge rek ti ğin de ısrar et tik le ri ve bu ısrar dan an cak, Tan rı-
sal bir işa ret ola rak gör dük le ri bir olay dan son ra vaz-
geç tik le ri an la şıl mak ta dır. Bu na gö re Ya hu di
top rak la rı nı de ne tim le rin de bu lun du ran Ro ma lı lar ara-
sın da, İtal ya lı ola rak ad lan dı rı lan ta bur da Yüz ba şı Kor-
ne li us ad lı, dinî duy gu la rı son de re ce güç lü, iyi lik se ver
ve ger çek di ni ara yan bir as ker bu lun mak tay dı. Bir gün
bu şahıs, du a edi yor ken, Tan rı’ nın me le ği ona gö zük -
müş ve onun hiç ta nı ma dı ğı ha va ri Pet rus ’un adı nı ve
ad re si ni ve re rek onun, kur tu lu şun yo lu nu gös te re ce ği -
ni söy le miş tir. Bu nun üze ri ne Yüz ba şı Kor ne li us, gü-
ven di ği bir kaç ada mı nı, me le ğin ken di si ne ver di ği
ad res te, adı ge çen ki şi yi bu lup ge tir me le ri için gön der -
miş tir. Bu adam lar Pet rus ’un bu lun du ğu eve yak la şır -
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ken Pet rus da bu ge len ler le git me si ko nu sun da Tan rı’ -
nın me le ği ta ra fın dan uya rıl mış tır. Yüz ba şı Kor ne li us
ve ha va ri Pet rus, Tan rı’ nın me le ği ta ra fın dan dü zen le -
nen ve bir bi ri ni ta mam la yan bu ila hi se nar yo ya uya rak
bir ara ya gel dik le rin de, Pet rus İsa’ dan bah set miş ve o
es na da, son ra dan Hı ris ti yan lık ta üç lü Tan rı an la yı şı nın
bir un su ru ola rak ka bul edi le cek olan Ru hu’l-Ku düs
ora da ki le rin üze ri ne in miş tir. Bu nun üze ri ne Kor ne li -
us ve ev hal kı İsa’ ya ina na rak vaf tiz ol muş tur. An cak
di ğer ha va ri ler, Pet rus ’un Ya hu di ol ma yan bi ri ne İsa’ -
nın öğ re ti si ni aç tı ğı nı ve onu ce ma a te ka bul et ti ği ni öğ-
re nin ce, İsa’ nın; “gi din, di ğer mil let le ri ta raf tar edi ni n”
şek lin de bir va si ye ti yok muş gi bi, li der le ri Pet rus ’u şid-
det le eleş tir miş ve an cak onun, Ru hu’l-Ku düs ’ün ine rek
bu ka tı lı mı onay la dı ğı nı söy le me si üze ri ne iti raz dan
vaz geç miş ler dir. Bu nun üze ri ne on lar, Tan rı’ nın İsa
ara cı lı ğıy la ar tık sa de ce Ya hu di le rin de ğil, di ğer ulus la-
rın da kur tul ma sı nı is te di ği ni ka bul len miş ler dir.23

Yu ka rı da ifa de edi len bu açı lım la Ya hu di asıl lı ol-
ma yan la rı da -Ya hu di di ni ku ral la rı na uy mak kay dıy -
la- ken di ara la rı na al ma ya baş la yan Me sih çi ler, bu
sü re cin ilk gün le rin de ha la bir Ya hu di ih ya top lu lu ğu
ma hi ye tin dey di. Ni te kim ilk dö nem Hı ris ti yan lı ğı nı an-
la ma da önem li bir kay nak olan Re sul le rin İş leri ki ta bı na
gö re, İsa’ nın gö ğe yük sel me sin den son ra ki ilk za man lar,
ona ina nan Ya hu di ler; İsa’ nın di ril di ği, Ba ba Tan rı’ nın
ya nı na yük sel di ği ve ya kın da ge le rek kral lı ğı nı ku ra ca ğı
öğ re ti si ni, di ğer Ya hu di ler ara sın da yay mış tır. Bu ya pı -
sıy la İsa cı ha re ket, İsa’ dan son ra ki ilk dö nem de de bir
Ya hu di ih ya ha re ke ti ko nu mu nu mu ha fa za et miş tir. Bu
bağ lam da İsa cı lar, tıp kı bi rer Ya hu di gi bi, Ya hu di dinî
ku ral ve ri tü el le ri ne bağ lı lık la rı nı sür dür müş, Ya hu di
ma be di ne git me ye de vam et miş ve Ya hu di lik te çok özel
bir ye ri olan sün net ol ma ge le ne ği ni de vam et tir miş ler -
dir. Bu gru bun, bel ki de Ya hu di lik ten tek fark lı yö nü;
bun la rın, İsa’ nın bek le nen Me sih ol du ğu na inan ma la -
rı ve onun di ril di ği gün ola rak ka bul et tik le ri Pa zar gün-
le ri bir ara ya ge le rek bir lik te ye mek ye me le ri ve ken di
ara la rın da du a et me le riy di.24 Bu ne den le ilk dö nem ler,
di ğer Ya hu di ler bu ha re ke tin ta raf tar la rı nı, Ya hu di lik -
ten ay rı bir ye ni dinî ha re ket ola rak de ğil de, da ha çok
bir Ya hu di dinî akı mı gi bi al gı la mış ve İsa’ nın ta raf tar la -
rı nı, onun mem le ke ti Na sı ra ve Na sı ra ken ti nin de içe ri -
sin de yer al dı ğı Ga li le(Ce li le) böl ge si ne nis pet le
“Na sı ra lı la r”25 ve ya “Ga li le li le r”26 ola rak ad lan dır mış lar -
dır. Kö ke ni, Ya hu di lik te ki “Me si h” ke li me si nin Yu nan -
ca sı olan Hı ris tos’ tan kay nak la nan ve “Me sih çi ler, Me sih
ta raf tar la rı ” an la mı na ge len “Hı ris ti ya n” adı ise ilk kez,
M. S. kırk lı yıl lar da An tak ya’ da ki Me sih çi ce ma at için,

Me sih çi ol ma yan lar ta ra fın dan kul la nıl mış tır. Hı ris ti -
yan lar da za man la bu is mi be nim se ye rek kul lan ma ya
baş la mış tır.27

22..  YYaa  hhuu  ddii  AAssııll  llıı  OOll  mmaa  yyaann  llaa  rraa  YYaa  hhuu  ddii  İİbbaa  ddeett  vvee  RRii--
ttüü  eell  llee  rrii  HHuu  ssuu  ssuunn  ddaa  MMuu  aa  ffii  yyeett  TTaa  nnıı  mmaa  ssıı::  Ya hu di asıl lı ol-
ma yan la rın da ce ma a te ka bul edil me siy le sa yı la rı
git tik çe ar tan ilk dö nem Hı ris ti yan top lu lu ğu, İsa’ nın
öğ re ti si ni Fi lis tin coğ raf ya sı dı şı na ta şı mış, bun da da
ön ce lik li ola rak di as po ra da ya şa yan Ya hu di le rin ka za -
nıl ma sı nı amaç la mış tır. Bu bağ lam da Hı ris ti yan mis yo -
ner le ri, Mı sır’ dan Ana do lu’ ya, Irak ve Su ri ye’ den
Yu na nis tan top rak la rı na ka dar uza nan ge niş bir di as -
po ra böl ge si ne ya yıl mış olan Ya hu di ler ara sın da İsa’ nın
öğ re ti si ni ve onun, Ya hu di le rin bek le di ği Me sih ol du -
ğu nu yay ma ya ça lış mış lar dır. İsa’ nın öğ re ti si ni yay ma -
da, ön ce lik li ola rak di as po ra da ki Ya hu di ler he def kit le
ola rak gö rül mek le bir lik te, Ya hu di asıl lı ol ma yan lar da
bu akı ma ka tıl mış tır; özel lik le Fi lis tin, Su ri ye, Mı sır ve
Ana do lu top rak la rın da Ya hu di asıl lı ol ma yan ba zı kim-
se ler, Pav lus gi bi Hı ris ti yan mis yon ön der le ri sa ye sin -
de İsa cı akı ma ka tıl mış tır.28 An cak ha re ke te ka tı lan bu
ya ban cı lar, Ya hu di asıl lı la rın sür dür dü ğü Ya hu di iba-
det le ri ni ve dav ra nış ku ral la rı nı ye ri ne ge tir mek te zor-
lan mış tır. Bu du rum, İsa cı ha re ke te men sup ol mak la
bir lik te Ya hu di iba det ve ri tü el le ri ni son de re ce önem-
se yen ve bun la rı tıp kı bir Ya hu di gi bi ye ri ne ge ti ren
Ya hu di asıl lı la rı ra hat sız et miş ve on la rı, ara la rı na ye -
ni ka tı lan pa gan asıl lı la rın dav ra nış la rı nı eleş tir me le ri -
ne, hat ta bun la rı ger çek din dar lar ola rak ka bul
et me me le ri ne ne den ol muş tur. Bu du rum, İsa cı ha re -
ke tin Ya hu di asıl lı men sup la rı ile di ğer et nik kö ken -
ler den ge len men sup la rı ara sın da tar tış ma la ra ve
ge ri lim le re ne den ol muş tur. Ha va ri ler ve Hı ris ti yan Ki-
li se si nin ön der le ri, bu so ru nu çöz mek için M. S. 49 ve -
ya 50 yı lın da Ku düs’ te top lan mış tır. “Ha va ri ler
Kon sü lü ” ola rak da ad lan dı rı lan bu top lan tı da İsa cı ce-
ma a tin o gün kü li der le ri, Pav lus ve ben ze ri mis yon ön-
der le ri nin et ki siy le ve muh te me len bu akı ma ka tı lan
ye ni ta raf tar la rı kay bet me mek ama cıy la dinî pra tik ler
hu su sun da ba zı dü zen le me ler yap mış ve Ya hu di asıl lı
ol ma yan la rın, ka çı nıl ma sı ge re ken ba zı te mel dav ra -
nış lar ha riç, Ya hu di asıl lı olan İsa cı la rın yap mak ta ol-
du ğu iba det ve dinî pra tik ler den so rum lu
tu tul ma ma sı na ka rar ver miş ler dir.29

Ha va ri ler Kon sü lün de Ya hu di asıl lı ol ma yan la ra
yö ne lik ola rak ya pı lan bu dü zen le me ile İsa cı öğ re ti nin,
içe ri sin den doğ muş ol du ğu Ya hu di lik ten ay rı bir din hâ-
li ne ge li şi nin ilk ve bel ki de en önem li adı mı atıl mış tır.
Ka na a ti miz ce Ya hu di li ğin ağır iba det ve di ni pra tik le -
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ri ne alış kın ol ma yan pa gan asıl lı la rı ted ri ci ola rak bun-
la ra alış tır mak ama cıy la alı nan bu ka rar, za man içe ri -
sin de Hı ris ti yan lı ğın Ya hu di lik ten ko pa rak ay rı bir din
hâli ne ge liş sü re ci ni baş lat mış, he men son ra ki ta rih ler -
de ya şa nan si ya si ve sos yal olay lar ise ta rihî sü reç içe ri -
sin de bu ay rış ma yı pe kiş tir miş tir.30 Bu bağ lam da M. S.
70 yı lın da Ya hu di is yan la rı se be biy le Ro ma dev le ti Ya-
hu di top lu mu nun üze ri ne çok bü yük bir as kerî güç le
gel miş, Ku düs ’ü ve bu ra da bu lu nan Ya hu di le rin ün lü ta -
pı na ğı nı yık mış ve bü yük kat li am lar ger çek leş tir miş tir.
Bu kat li am lar ne de niy le Ya hu di ler baş ka böl ge le re da-
ğı lır ken, Hı ris ti yan lar da o za ma na ka dar ken di le ri -
nin mer ke zi ko nu mun da olan Ku düs ’ü terk ede rek
çev re kent ve ül ke le re ta şın mış tır.31 Böy le ce Ya hu di lik
ile Ya hu di li ğin için den çı kan Hı ris ti yan lık ara sın da ki
fi zik sel ir ti bat or ta mı, bü yük oran da kop muş ve bu ko -
puş Hı ris ti yan lı ğın Ya hu di lik ten ay rı bir din hâli ne ge -
liş sü re ci ni hız lan dır mış tır. 

Bu sü reç te bir kı sım Hı ris ti yan lar, Ku düs ’ün ve
bu ra da ki Ya hu di Ta pı na ğı nın yı kıl ma sı nı ve Ya hu di le -
rin top rak la rın dan sü rül me si ni, on la rın İsa’ yı inkâr et-
me le ri nin ve onu çar mı ha ger dir me le ri nin Tan rı sal bir
ce za sı ola rak yo rum la mış tır. Bu na bağ lı ola rak da Tan-
rı’ nın, Ya hu di le rin se çil miş li ği ni ge ri al dı ğı nı, do la yı -
sıy la Tan rı’ nın açık bir bi çim de red det ti ği Ya hu di lik le
ken di le ri nin de ar tık bir iliş ki le ri nin ol ma ma sı ge rek -
ti ği ni, çün kü se çil miş li ğin, Tan rı ta ra fın dan Ya hu di ler -
den alı na rak iman da se çil miş ger çek mü min ler olan
Hı ris ti yan la ra ve ril di ği ni sa vun muş lar dır. Bu dü şün ce -
yi sa vu nan Hı ris ti yan lar, İsa’ nın ka nı va sı ta sıy la Tan-
rıy la ye ni bir ahit ya pıl dı ğı nı32 ve ar tık Tan rı’ nın ger çek
kav mi nin, Hı ris ti yan lar ol du ğu nu di le ge tir miş ler -
dir.33 Bu an la yış, Hı ris ti yan lı ğın Ya hu di lik ten ko pu şu -
nu hız lan dır mış, mev cut si ya si sos yal or tam ise bu
du ru mu pe kiş tir miş tir. 

Bu sü reç te Ya hu di asıl lı Hı ris ti yan lar, di ğer Hı ris -
ti yan lar dan fark lı bi çim de Ya hu di inanç ve iba det le ri -
ni de bü yük oran da mu ha fa za ede rek var lık la rı nı bir
sü re da ha de vam et tir miş tir. An cak ge rek bu tarz bir
Hı ris ti yan lı ğın, di ğer grup tan Hı ris ti yan lar ve Ya hu di -
ler ara sın da be nim sen me me si, ge rek se Ya hu di ler le bir-
lik te bun la rın da böl ge de kar şı laş tı ğı si ya si ve sos yal
so run lar, Ya hu di asıl lı Hı ris ti yan la rın ya yıl ma sı na
önem li bir en gel teş kil et miş tir. So nuç ta Ya hu di Hı ris -
ti yan lar ola rak ad lan dı rı lan bu grup, za man la sa yı sal
ola rak azal mış ve ta ma men or ta dan kalk mış tır. Hı ris ti -
yan lık ise baş ta Grek di ni ve fel se fe si ol mak üze re çev -
re top lu luk la rın di ni inanç ve al gı la ma bi çim le rin den
bü yük oran da et ki le ne rek içe ri sin den çık mış ol du ğu

Ya hu di lik ten ol duk ça fark lı ve ev ren sel bir din ha li ne
gel miş tir.

33..  HHıı  rriiss  ttii  yyaann  llıı  ğğıınn  TTeekk  TTaann  rrıı  ccıı  llııkk  ttaann  UUzzaakk  llaa  şşaa  rraakk
ÜÜçç  llüü  TTaann  rrıı  AAnn  llaa  yyıı  şşıı  nnıı  BBee  nniimm  ssee  yyeenn  BBiirr  DDiinn  HHaa  llii  nnee  GGee  llii  --
şşii::  Hı ris ti yan lık; Ya hu di lik ten ko pa rak ay rı bir din ha li -
ne gel di ği sü reç te hız lı bir bi çim de ya yıl mış; bu
çer çe ve de baş ta Fi lis tin, Su ri ye, Mı sır, Ana do lu, İtal ya
ve Ku zey Af ri ka ol mak üze re Ak de niz çev re sin de ki yer-
le şim böl ge le rin de önem li bir ta raf tar kit le si edin miş -
tir.34 Bu ya yıl ma es na sın da o, sık sık Ro ma
İmpa ra tor lu ğu nun bas kı la rı na ma ruz kal mış; bas kı lar ne-
de niy le de ye ral tı na çe kil mek ve bir ye ral tı ha re ke ti şek-
lin de ya yıl ma sı nı sür dür mek zo run da kal mış tır. Bu
şart lar Hı ris ti yan lı ğın, Ya hu di lik ten kop tuk tan son ra
ken di ila hi yat an la yı şı nı, inanç, iba det ve ri tü el le ri ni
oluş tu ra ma dan fark lı inanç ve kül tür ler le kar şı kar şı ya
gel me si ne ve on lar dan bü yük oran da et ki len me si ne ne -
den ol muş tur. Bu sü reç te Hı ris ti yan lık, baş ta Tan rı an la-
yı şı ol mak üze re pek çok ko nu da, için den çık mış ol du ğu
Ya hu di lik ten ol duk ça fark lı bir an la yış ge liş tir miş tir. 

Hı ris ti yan lı ğın za man la, içe ri sin den çık tı ğı Ya hu -
di lik ten fark lı bir Tan rı an la yı şı oluş tur ma sın da, bu di -
nin ya yıl dı ğı böl ge ler de ki es ki po li te ist (çok tan rı lı)
inanç ve kül tür le rin bü yük et ki si ol muş tur. Es ki inanç-
la rı nı terk ede rek Hı ris ti yan lı ğa ge çen müh te di ler, es -
ki kül tür ve inanç la rın da ki po li te ist an la yı şın ba zı
te za hür le ri ni bi linç li ve ya bi linç siz bir bi çim de ye ni
inanç la rı na ta şı mış tır. İna nır la rı va sı ta sıy la he men her
din de rast la na bi le cek olan çev re kül tür ler den et ki len -
me hu su su, Ro ma Dev le ti nin bas kı sı se be biy le dinî
inanç ve ku rum la rı nı oluş tu ra cak or ta mı bu la ma yan
Hı ris ti yan lık ta da ha cid di bo yut ta ya şan mış ve ye ni Hı-
ris ti yan la rın, es ki inanç ve kül tür le rin den ge tir dik le ri
di ni ina nış ve dü şün ce ler bu di ne da ha ko lay si ra yet et-
miş tir. Bun da Hı ris ti yan lı ğın, Ro ma Dev le ti nin ta ki ba -
tı ne de niy le ilk yüz yıl lar da tam ola rak
ku rum sal la şa ma mış ol ma sı ya nın da Hı ris ti yan ter mi -
no lo ji si ile İncil le rin, Ya hu di di li ve kül tü rün den mi -
ras al mış ol du ğu me ca zi an la tım ve ifa de tar zı nın da
özel bir ro lü ol muş tur. Sa mi kül tü rü ne öz gü bu me ca zi
an la tım da Tan rı ile ina nır lar ara sın da ki iliş ki, ba ba-oğul
ara sın da ki bir iliş ki bi çi min de di le ge ti ril mek tey di. Ni-
te kim Ya hu di Kut sal Ki ta bı nın de ği şik bö lüm le rin de
Tan rı’ nın, İsra il kav mi ve ya bu kav min Da vut ve Sü-
ley man gi bi seç kin bi rey le ri için, “İs ra il be nim oğ lum -
du r”35, “İs ra il be nim il kim dir(ilk oğ lum dur)”36, “sen
be nim oğ lum sun; ben se ni bu gün ev lat edin di m”37 “sa -
na ba ba ola ca ğı m”38 tü rü ifa de le ri kul lan dı ğı nı gör mek-
te yiz. Ya hu di top lu mu Tan rı’ nın bu hi tap tar zı nı ve
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ifa de le ri ni me caz ola rak al gı la mış ve bun la rı, bir ba ba -
nın ço cuk la rı na olan şef kat, mer ha met ve hi ma ye si gi -
bi Tan rı’ nın ken di le ri ne yö ne lik mer ha met ve
hi ma ye si nin bir te za hü rü ola rak gör müş tür. 

Bir Ya hu di pey gam be ri ve ya ilk Hı ris ti yan la ra gö -
re Ya hu di le rin bek le di ği Me sih (Kral) ola rak te lak ki
edi len Hz. İsa da di ğer Ya hu di pey gam ber ve ön der le -
ri gi bi ay nı sem bo lik ve me ca zi di li ter cih et miş ve Tan -
rı için “ba ba m”39, “ba ba nı z”40, gi bi ifa de le ri çok sık
kul lan mış tır. Tan rı ile İsra il kav mi ara sın da ki özel iliş-
ki ye atıf ta bu lu nan bu ifa de ler, ta ma mı Ya hu di olan ve
bu me ca zi an la tı ma alış kın olan ilk İsa cı ce ma at ta ra -
fın dan da İsa’ nın kast et ti ği bi çim de me ca zi şekil de an-
la şıl mış tır. Do la yı sıy la ilk Hı ris ti yan ce ma a ti İsa’ yı
Al lah ’ın ku lu ve pey gam be ri ola rak ka bul et miş tir. Ni-
te kim ha va ri le rin li de ri Pet rus, Ya hu di soy daş la rı na hi -
tap eder ken İsa’ nın Al lah ’ın ku lu41; ve Mu sa’ nın,
ge le ce ğin den bah set ti ği bir İsra il pey gam be ri ol du ğu -
nu açık ça di le ge tir miş tir.42

Tan rı’ nın “ba ba lı ğı nı ” di le ge ti ren ifa de le rin me ca -
zi ol du ğu ve Tan rı’ nın ko ru yu cu, rızk ve ri ci ol du ğu nu
ifa de et mek ama cıy la kul la nıl dı ğı, İsa’ nın; Yu han na İn-
ci lin de ge çen, “be nim Ba ba mın ve si zin Ba ba nı zın, be -
nim Al lah ’ı mın ve si zin Al lah ’ı nı zın ya nı na
çı kı yo ru m”43 şek lin de ki ifa de sin den de açık bir bi çim -
de gö rül mek te dir. Hı ris ti yan inan cı na gö re Hz. İsa’ nın,
çar mıh tan di ril dik ten son ra Tan rı’ nın ya nı na yük sel -
me den ön ce sarf et ti ği bu ifa de de Tan rı’ nın, sa de ce bir
ki şi nin (İsa’ nın) de ğil, Ya hu di lik te ki gi bi bü tün ina nır -
la rın ba ba sı ol du ğu di le ge ti ril mek te dir. Bu du rum, di -
ğer İncil le re oran la Ya hu di kül tü rü ne en uzak İncil
olan ve İsa cı ha re ke ti Ya hu di lik ten ay rı bir din gi bi
yan sı tan Yu han na’ da bi le Tan rı ve İsa için kul la nı lan
“Ba ba ” ve “Oğu l” ifa de le ri nin me ca zi an lam da an la şıl -
dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Bu ra dan ha re ket le Hı ris ti -
yan lık ta İsa’ nın Tan rı ola rak te lak ki edil me si
an la yı şı nın M. S. 100 yıl la rı ci va rın da ya zıl dı ğı ifa de
edi len Yu han na İnci li nin44 ka le me alın ma sın dan son-
ra ki bir dö nem de or ta ya çık tı ğı nı, ya ni an cak mi la di
yüz lü yıl lar dan son ra ki bir dö nem de li te ral ma na da an-
la şıl ma ya baş lan dı ğı nı tah min et mek müm kün ol mak -
ta dır. Ka na a ti miz ce mi la di yüz lü yıl lar da Hı ris ti yan lık
içe ri sin de ki pa gan asıl lı la rın sa yı sı nın art ma sı na ve bu
di nin, Ya hu di di ni de ğer ve kav ram la rın dan uzak laş -
ma ya baş la ma sı na pa ra lel bir bi çim de İncil ler de ki me-
ca zi an la tım me to du ve me ca zi söy lem ler de Ya hu di dil
ve kül tü rün den ta ma men fark lı bir bi çim de ve li te ral
şekil de an la şıl ma ya baş lan mış tır. Bu bağ lam da İncil ler -
de ki an la tı ma gö re İsa’ nın Ya hu di kül tü rü nün et ki siy -

le me ca zi ola rak Tan rı için kul lan dı ğı “ba ba, ba ba m” gi -
bi ifa de ler li te ral ma na da ve İsa’ nın, Tan rı’ nın oğ lu ol-
du ğu şek lin de ki yan lış al gı la ma ya da ya nak ola rak
kul la nıl mış tır.45

Baş lan gıç ta, çe şit li böl ge ler de ki ba zı Hı ris ti yan din
adam la rı ile halk ara sın da oluş ma ya baş la yan bu al gı la -
ma bi çi mi, Hı ris ti yan lı ğın dev let ta ra fın dan ta nı na rak
hi ma ye edil me ye baş lan dı ğı dö ne min baş la rın da, he nüz
Hı ris ti yan la rın tü mü ne ait bir ina nış ha li ni al ma mış ve -
ya en azın dan, Hı ris ti yan lı ğın res mi gö rü şü du ru mu na
gel me miş ti. Do la yı sıy la er ken dö nem Hı ris ti yan Ki li se -
sin de İsa ile il gi li ta sav vur la rın he nüz tam an la mıy la tan-
rı sal bir ta sav vu ra dö nüş me di ği ve Hı ris ti yan ila hi ya tı nın
önem li ba zı isim le ri nin onu mut lak ma na da Tan rı ola-
rak de ğil, Tan rı ya kı yas la ikin ci de re ce de bir var lık ola-
rak te lak ki et tik le ri ifa de edil mek te dir. Bu te lak ki
tar zı nın İsken de ri ye li Jus tin (100-165), Ire ne a us (130-
200) ve Cle ment (150-215) gi bi Hı ris ti yan ila hi yat çı lar -
da kıs men; Ori gen’ de (185-254) ise açık bir bi çim de
yan sı ma sı nı bul du ğu be lir til mek te dir. Bu şekil de Oğul
İsa’ yı, Ba ba Tan rı’ dan da ha aşa ğı ve ikin cil bir ko nu ma
koy ma yı ifa de eden Su bor di na ti o nis min46 kıs men Ye ni
Ef la tun cu luk tan, kıs men de Ya hu di ge le ne ğin den çı ka -
rıl dı ğı be lir til mek te dir. Hı ris ti yan lı ğın ilk üç yüz yı lın da
yu ka rı da be lir ti len bu su bor di na ti o nist gö rü şün bir çok
sa vu nu cu su bu lun mak tay dı.47

Dör dün cü yüz yı la ge lin di ğin de Hı ris ti yan lık ta ri -
hin de ol duk ça önem li bir ge liş me ya şan mış ve o za ma na
ka dar ge nel de dev le tin bas kı sı al tın da olan Hı ris ti yan lık,
Ro ma İmpa ra to ru Cons tan ti ne ’in (Kons tan tin), 313 yı-
lın da ya yın la dı ğı Mi lan Fer ma nıy la ön ce öz gür lü ğe ve
İmpa ra to run hi ma ye si ne ka vuş muş,48 380 yı lın da ise
dev le tin res mi di ni ha li ne gel miş tir. Bu öz gür or tam la
bir lik te, o za ma na ka dar ge nel de dev le tin bas kı sı se be -
biy le çok faz la gün de me gel me yen, baş ta İsa’ nın kim li ği
ve ki şi li ği ol mak üze re Hı ris ti yan ila hi yat ve pra tik le ri -
ne da ir pek çok hu sus ta ki fark lı an la yış ve uy gu la ma lar
yo ğun bir bi çim de gün de me gel me ye baş la mış tır. Bu na
pa ra lel bir bi çim de bu so run la ra yak la şım şek li de bel li
bir oran da de ğiş miş ve si ya si oto ri te, bu so run la ra, ge-
nel lik le doğ ru dan mü da hil ol muş tur. Ni te kim bu dö-
nem den iti ba ren Hı ris ti yan lar ara sın da bü yük
tar tış ma la ra ne den olan ila hi yat ile il gi li me se le ler, ço-
ğun luk la bun la ra ül ke nin si ya si ve sos yal bir lik ve bü-
tün lü ğü açı sın dan ba kan İmpa ra tor la rın mü da ha le siy le
ve ge nel lik le de on la rın ar zu et ti ği bi çim de ka rar lar alan
kon sül ler le çö züm len me ye ça lı şıl mış tır. Bu nun ilk ör-
nek le rin den bi ri ni Mı sır’ da pat lak ve ren Ar yan ih ti la fı
ve bu ih ti la fı çö zü me ka vuş tur mak için İmpa ra to run em-
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riy le 325 yı lın da İznik’ te dü zen le nen kon sül oluş tur -
muş tur.

İznik Kon sü lü, İsken de ri ye li bir pa paz olan Ari us
ile İsken de ri ye pis ko po su Ale xan der ara sın da or ta ya çı -
kan İsa il gi li fark lı al gı la ma nın ne den ol du ğu cid di tar-
tış ma la rı so na er dir mek ama cıy la top lan mış tır.49

Tar tış ma nın oda ğın da ki isim Ari us; oğu lun Ba ba dan da -
ha aşa ğı da ol du ğu nu id di a et miş ve onu ya ra tıl mış lar
ara sı na dâhil et miş tir. Ona gö re İsa’ da be den le nen Tan -
rı ke la mı, Tan rı gi bi eze li de ğil dir; o, Tan rı ta ra fın dan,
di ğer mahlûkat tan ön ce, an cak yi ne de za man içe ri sin -
de ya ra tıl mış tır. Bu an la yı şa gö re İsa, Tan rı’ nın Oğ luy -
du, fa kat Ba ba Tan rı ile ay nı ta bi at ta de ğil di. İsa’ da,
ya ra tıl ma mış eze li Tan rı de ğil, bir ya ra tık be den len -
miş ti.50 Ari us ’ün bu fik ri ne Mı sır pis ko po su Ale xan der
ve da ha son ra onun ye ri ne ge çen At ha na si us kar şı çık-
mış ve İsa’ da be den le nen Tan rı ke la mı nın da tıp kı Tan -
rı gi bi eze li ol du ğu nu, ya ra tıl ma dı ğı nı ve ezel den be ri
de Tan rı ile bir lik te ol du ğu nu sa vun muş tur. Böy le ce
bun lar, İsa’ nın da tıp kı Tan rı gi bi Tan rı ol du ğu nu id di -
a et miş tir.51 Ale xan der ’in ha le fi At ha na si us ’un ba şı nı
çek ti ği top lu luk, İsa’ nın Ba ba ile ay nı öz de ol du ğu nu
vur gu la mak için “ay nı öz de ” an la mı na ge len “ho mo o u -
si u s” ke li me si ni kon sül ka rar la rı na dâhil et tir miş tir.52

Böy le ce İsa’ nın da Tan rı ile ay nı ta bi at ta ve eze li ol du -
ğu, do la yı sıy la da Tan rı gi bi Tan rı ol du ğu gö rüş le ri ka -
bul gör müş, Ari us ve ta raf tar la rı nın gö rü şü ise
red de dil miş tir.53 Bu nun so nu cun da da Hı ris ti yan dü-
şün ce sin de üç lü Tan rı an la yı şı nın ilk adı mı atıl mış ve
iki li bir Tan rı ta sav vu ru oluş muş tur. 

Ari us ’un İsa’ yı bir ya ra tık ve Tan rı ya kı yas la ikin-
cil sı ra da bir var lık ola rak al gı la ma sı, İznik Kon sü lün de
red de dil miş ol ma sı na rağ men Ari us cu gö rüş ler he men
so na er me miş ve Ari u cu gö rü şü be nim se yen din adam-
la rı, çe şit li böl ge ler de za man za man et kin ol muş lar dır.
An cak şart lar, bun la rın le hi ne ge liş me miş ve bir sü re
son ra, Kut sal Ruh ’un da Tan rı lı ğı na ka rar ve ren 381 İs-
tan bul Kon sü lü ile Hı ris ti yan lık ta ki üç lü Tan rı an la yı şı
oluş tu rul muş ve Ari us cu luk de bir kez da ha red de dil -
miş tir. Bir yıl ön ce, 380 yı lın da Hı ris ti yan lı ğı res mi din
hâli ne ge tir miş olan İmpa ra tor I. The o dos yüs, bu kon sül
ka ra rın dan son ra, Ari us cu la ra kar şı sert ted bir ler al mış
ve Ari us cu bi li nen din adam la rı öl dü rül müş ve ya sür gü -
ne gön de ril miş ve böy le ce Ari us yan lı la rı ta ma men sin-
di ril miş tir.54 Ay nı sü reç te İstan bul Kon sü lü nün Kut sal
Ruh ’un da tan rı lı ğı ile il gi li ka ra rı bü yük oran da top lu -
ma ege men kı lın mış ve üç lü Tan rı ta sav vu ru (Tes lis) Hı-
ris ti yan lık ta bü yük oran da yer leş miş tir. 

İznik ve İstan bul Kon sül le rin de alı nan ka rar lar la
Hı ris ti yan lık ta üç lü bir lik ola rak izah edil me ye ça lı şı lan
Tan rı ta sav vu ru oluş mak la bir lik te, bu ta sav vu run ne -
den ol du ğu so run lar so na er me miş tir. Bu so run la rın en
önem li si ise Kon sül ka ra rıy la Tan rı lı ğı ka bul edi len ve
Tan rıy la ay nı öz de bir Tan rı ola rak ka bul edi len İsa’ nın
bir ka dın dan doğ ma sı se be biy le tan rı lı ğı nın ma hi ye ti ve
an ne si nin ko nu mu ol muş tur. Ön ce ki kon sül ler de İsa’ -
nın Tan rı lı ğı na ka rar ve ril miş olun du ğu için özel lik le
Mer yem ile il gi li tar tış ma la rın gün de me gel me si ka çı -
nıl maz ol muş tu. Şayet İsa, Tan rı gi bi Tan rı idiy se o hal -
de Mer yem ’in du ru mu ne ola cak tı? Bu bağ lam da Mı sır,
Su ri ye ve Ana do lu gi bi pek çok Ki li se de, İsa’ nın an ne si
Mer yem ’in Tan rı do ğu ran (The o to kos) ol du ğu nu id di a
eden ler bu lun mak tay dı. Bu sü reç te eği ti mi ni An tak ya’ -
da ki ila hi yat oku lun da yap mış olan İstan bul pis ko po su
Nes to ri us, Mer yem ’e “Tan rı’ nın An ne si ” den me si ne kar -
şı çık mış tır. Nes to ri us; İsa’ da, bi ri be şerî (in sanî), di ğe ri
ila hi (Tan rı sal) ol mak üze re iki şah si ye tin bu lun du ğu nu;
bun lar dan be şe ri ola nın Mer yem’ den doğ du ğu nu, ila hi
ola nın ise Tan rı’ nın eze li ke la mı ol du ğu nu ve On dan gel-
di ği ni, do la yı sıy la Mer yem ’in İsa’ nın be şe ri (in sa ni) yö-
nü nü do ğur du ğu nu ve bu ne den le ona Tan rı’ nın an ne si
de ne me ye ce ği ni ifa de et miş tir. 

Nes to ri us ’un gö rü şü, de ği şik böl ge ler de ki Hı ris ti -
yan din adam la rı ara sın da yo ğun tar tış ma la ra ne den ol -
muş so nuç ta bu tar tış ma la rı so na er dir mek için 431
yı lın da Efes’ te bir kon sül top lan mış tır. Kon sül de ya şa -
nan cid di tar tış ma lar so nun da Nes to ri us ’un gö rüş le ri
red de dil miş ve İsa’ da be den le nen Tan rı ke la mı nın iç ten
bir bir lik hâlin de on da bu lun du ğu, bu ne den le de Mer-
yem ’in hem be şer hem de ilah olan İsa’ yı do ğur du ğu na,
do la yı sıy la ona Tan rı’ nın An ne si (the o to kos) de ni le ce -
ği ne ka rar ve ril miş tir.55 Alı nan bu ka rar lar la da Hı ris ti -
yan lık, üç lü bir lik şek lin de ifa de edi len Tan rı an la yı şı
ya nın da, İsa’ yı dün ya ya ge ti ren Mer yem ’in de ade ta tan-
rı ça lık ko nu mu na yük sel til di ği in sa nüs tü bir Mer yem ta-
sav vu ru na eriş miş, böy le ce de Ya hu di lik ten ol duk ça
fark lı bir din ha li ne gel miş tir. 

Yu ka rı da be lir ti len bü tün bu ge liş me ler so nu cun -
da Hı ris ti yan lık, ya yıl mış ol du ğu böl ge ler de ki inanç ve
kül tür le rin et ki siy le içe ri sin den çık mış ol du ğu tek Tan-
rı cı Ya hu di lik ten ta ma men fark lı nok ta ya eriş miş ve tes-
lis (ve ya Hı ris ti yan lar ca üç lü bir lik) ola rak izah edi len
an la şıl ma sı zor, ina nıl ma sı ise zo run lu olan bir Tan rı an-
la yı şı nı be nim se miş tir. Hı ris ti yan lı ğın, bu şekil de Ya hu -
di lik ten fark lı bir Tan rı an la yı şı oluş tur ma sın da, baş ta
Yu nan kül tür ve fel se fe si ol mak üze re, bu di nin ya yıl dı -
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ğı böl ge ler de ki es ki po li te ist (çok tan rı lı) inanç ve kül tür-
le rin bü yük et ki si ol muş tur. Bu kül tür le re men sup in-
san lar Hı ris ti yan lı ğa ge çer ken es ki kül tür ve
inanç la rın da ki po li te ist an la yı şın ba zı te za hür le ri ni -bi -

linç li ve ya bi linç siz bir bi çim de- ye ni inanç la rı na ta şı -
mış tır. Bir sü re son ra da Hı ris ti yan lık, içe ri sin den çık-
mış ol du ğu Ya hu di lik ten ol duk ça fark lı bir din ha li ne
gel miş tir.

1. M. Ö. 63 yılında Filistin’i işgal ederek Yahudi-
lerin yüz yıl kadar önce kurmuş oldukları
bağımsız Haşmonaim idaresine son veren
Romalılar, bu idarenin yerine, kendilerine
bağlı uyruk bir kral olan Antipater’i getirmiştir.
Antipater’den sonra onun oğlu Herod (Hi-
rodes) aynı şekilde Roma’ya bağlı uyruk bir
kral olarak yönetimi devralmış ve M. Ö. 4
yılında ölünceye kadar bölgeyi idare etmiştir.
Herod, ölümünden önce, bölgeyi üç oğlu
arasında paylaştırmıştır. Bir süre sonra da
Yahudiye çevresini idare eden uyruk kral
Roma yönetimin tarafından görevinden alı-
narak yerine doğrudan Romalı bir vali atan-
mıştır (Bkz. Oxford Bible Atlas, Edited by
Herbert G. May, with the assitance G. N. S.
Hunt, in consultation with R. W. Hamilton, re-
vised for the third edition by John Day, New
York Toronto 1990, 84; Richard Wallace-
Wynne Williams, Tarsuslu Paulus’un Üç
Dünyası, Çev. Z. Zühre İlkgelen, İstanbul
1999, 83-85. 

2. Bkz. II. Samuel, VII/ 12-15; ayrıca bkz. I. Kral-
lar, II/ 4. 

3. İbranice Mesiah kelimesinden gelen Mesih;
kutsanmış, yağla kutsanıp meshedilmiş kişi
anlamına gelmektedir. Bu terim, Tanrı’nın
özel bir misyonla seçtiği ve görevlendirdiği
kişi için kullanılmaktadır. Bu anlamıyla
Yahudi Kutsal Kitabında Mesih kelimesi, din
adamı veya kral gibi özel bir konumu ve
görevi olan herhangi bir kimse için, daha çok
da krallar için kullanılmaktaydı (Bkz. The
Concise Oxford Dictionary of the Christian
Church, Edited by E. A. Livingstone, G.
Britain 1990, 334). Fakat bu kelimenin, daha
sonra, Hıristiyanlığın ortaya çıktığı dönem-
lerdeki gibi dinsel bir kurtarıcı anlamı bulun-
mamaktaydı. Bu nedenle de ortaya çıktığı ilk
dönemlerde Mesih kelimesi, sonradan
kazanmış olduğu dinsel ve eskatolojik an-
lamlardan oldukça farklı bir bağlamda kul-
lanılmaktaydı. Hatta bazen bu kelimenin
sadece Yahudi kralları için değil, Yahudileri
sıkıntıdan kurtaran ve sürüldükleri Babil’den,
ana yurtlarına dönme izni veren Pers kralı
Koreş (Cyrus) gibi yabancı krallar için bile
kullanıldığı görülmektedir (Bkz. İşaya, XLV/
1). Ancak bu kelime daha sonraki süreçte,

zaman geçtikçe, dinsel bir kurtarıcı anlamı
kazanmaya başlamış, İsa sonrasında ise
özellikle Hıristiyan ve İslam kültürlerinde ahir
zamanda gelecek kurtarıcı İsa anlayışını
ifade etmeye başlamıştır. 

4. Bkz. Matta, XI/ 2; XVI/ 16, 20.  

5. Bkz. Matta, XX/ 30-31; XXI/ 9; Luka, XVIII/ 38-
39. 

6. Bu imaların da ötesinde İsa’nın Kudüs’e son
gelişinde taraftarları onu açık bir biçimde kral
olarak adlandırmıştır (Bkz. Luka, XIX/ 38;
Yuhanna, XII/ 13-15).  

7. İncil’de İsa’nın soyu, Meryem’in nişanlısı
Yusuf vasıtasıyla Davut’a dayandırılmakla bir-
likte Yusuf’un onun babası olmadığı ve
Meryem’in Ruhu’l-Kudüs’ten hamile kaldığı
açık bir biçimde belirtilmektedir. Bu durumda
İsa’nın soyunun, onun gerçek babası olmayan
Yusuf vasıtasıyla Davut’a dayandırılmasının
hiçbir anlamı olmadığını fark eden Hıristiyan
ilahiyatçılar, daha sonra Meryem’in de
Davut’un soyundan geldiğini gösteren ve
Meryem vasıtasıyla İsa’yı Davut’a dayandıran
yeni bir şecere çıkarmışlardır. Bkz. Alan
Watts, Myth and Ritual in Christianity, U.S.A.
1968, 103, 1 numaralı dipnot. 

8. Bkz. Matta, I. bap; Luka, I/ 26-33. İncillerin
İsa ile Davut ve Davut soyundan gelecek kur-
tarıcı arasında bu şekilde ilişki kurma ça-
balarına ve onun beklenen kral olduğunu ima
etmelerine rağmen, bu algılamanın, Yahudi-
lerin çoğunluğu tarafından kabul edilmediği
anlaşılmaktadır. Aksi takdirde halkın, bir yan-
dan mucizevî bir biçimde babasız doğduğunu
kabul ettiği, diğer yandan da beklenen kur-
tarıcı kral olarak gördüğü bir kişinin hayatının
her aşamasını en ince ayrıntısına kadar
bilmesi ve bunun İncillerde de yazılı olması
gerekirdi. Oysa bu konuda hiç bir şey bilin-
memekte ve İnciller -hem de bu kitaplar
İsa’nın hayat hikâyesi ve öğretisi üzerine kur-
gulanmış olmalarına karşın- İsa’nın çocukluk
ve gençlik dönemi ile ilgili hemen hiçbir bil-
giyi içermemekte, hatta onun gerçek doğum
tarihi bile bilinmemektedir. Bu bağlamda
sadece Matta İncilinde İsa’nın Kral Hirodes’in
zamanında dünyaya geldiği ifade edilmekte,

ancak bunun, Hirodes’in krallığının hangi
yılında gerçekleştiği belirtilmemektedir (Bkz.
Matta, II/ 1). Tarihî kaynaklar, Kral Hirodes’in,
Milat olarak gösterilen tarihten dört yıl önce
öldüğünü kesin bir bilgi olarak kaydetmekte-
dir. Bu durumda İsa’nın  , M. Ö. 4 yılında
hükümdarlığı sona ermiş olan Hirodes za-
manında doğmuş olduğu bilgisi, onun doğum
tarihinin miladi takvimin başlangıcı olduğu
şeklindeki genel kabulle de çelişmektedir.
Milat tasavvuruyla çelişen bu bilgiye rağmen
İsa’nın, Milat olarak benimsenen tarihten dört
(Bkz. David Brown, A Guide to Religions,
G.Britain 1991, 155) veya altı ila yedi yıl
kadar önce doğduğu, bugün hemen bütün
araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir
(Bkz. A New Catechism Catholic Faith for
Adults, London 1978, 83; John F. Sullivan,
The Externals of the Catholic Church, Re-
vised by John C. O’Leary, New York 1951,
204). İsa’nın doğum tarihiyle ilgili bu bariz
yanlışlık, M. S. VI. yüzyılda yaşayan Hıris-
tiyan keşişi Dionysius Exiguus’dan kay-
naklanmıştır. Bu kişi, o zamana kadar
kullanılmakta olan ve Roma’nın kuruluşunu
başlangıç tarihi olarak alan takvim yerine,
İsa’nın doğumunu tarihin başlangıcı olarak
esas alan bir düzenlemeye gitmiştir. Ancak
o, bunu yaparken, İsa’nın doğum tarihi kesin
belli olmadığı için, ölüm zamanından hareke-
tle onun doğum tarihini tespit etmeye
çalışmıştır. Bu amaçla da, Luka İncilinde
İsa’nın otuz yaşlarında iken öğretisini yay-
maya başladığı (bkz. Luka, III/23) şeklindeki
ifadeyi, doğrudan doğruya onun bu dönemde
tam otuz yaşında olduğu şeklinde kabul et-
miştir. Buna, İsa’nın üç yıl kadar süren tebliğ
süresini eklemiş ve İsa’nın otuz üç yaşında
öldüğü varsayımı ile onun çarmıha gerildiği
tarihten otuz üç yıl geriye giderek kendince
İsa’nın doğum tarihini ve dolayısıyla Miladi
tarihin başlangıcını belirlemiştir (A New Cat-
echism, 83).  

9. Yuhanna, III/ 22-24.

10. Matta, IV/ 12-17; Markos, I/ 14-15. 

11. Bkz. Matta, IX/ 13, XV/ 24; Markos, II/17;
Luka, V/ 32, XIX/ 10.

KAYNAKLAR
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12. Samaryalılar; İsa dönemi ile öncesi ve son-
rasında Yahudiye bölgesinin kuzeyinde
yaşayan, Musa dinini benimsemekle birlikte
etnik, kültürel ve mezhepsel olarak diğer
Yahudilerden farklı olan Musevi topluluğudur.
M.Ö. 722 yılında Asur devleti, kuzeydeki İsrail
devletini yıkarak yerli İsrail halkının büyük bir
kısmını Asur topraklarına sürgün ettikten
sonra Asur’un Babil, Kuta, Avva, Hamatla ve
Sefervaim gibi bölgelerinden değişik topluluk-
ları bu topraklara yerleştirmiştir. İsrail’in önemli
kenti Samarya ve çevresine yerleştirilen bu in-
sanlar Musevi inancını benimsemiş, ancak
eski inançlarından da tam olarak kop-
mamışlardır (bkz. II. Krallar, XVII/ 23-41).
Güneydeki Yahudi toplulukları ise kendileriyle
etnik ve bazı dinsel farklılıkları bulunan bu
mezhebin mensuplarını gerçek Yahudi say-
mamıştır. İsa’nın geldiği dönemde kuzey İsrail
bölgesinde önemli bir nüfusa sahip olan bu
topluluktan çok küçük bir grup günümüze
kadar varlığını devam ettirmiştir. Günümüzde
bunlar İsrail’in Nablus ve Holon kasabalarında
yaşamaktadırlar (Baki Adam - Mehmet Katar,
Dinler Tarihi, Ed. Mehmet Katar, İlahiyat Ön-
lisans programı ders kitabı, Eskişehir 2005,
61-62).

13. Bkz. Matta, X/ 5 - 6. 

14. Bkz. Matta, XV/ 21-28; Markos, VII/ 24-30. İn-
cillere göre İsa’nın bu dışlayıcı tavrı, ancak
çarmıhta ölüp dirildikten sonra değişmiş ve o;
göğe, Tanrı’nın yanına yükselirken, şakirtler-
ine, gidip diğer milletleri de taraftar edin-
melerini söylemiştir (Bkz. Matta, XXVIII/ 19-20;
Markos, XVI/ 15).

15. Bkz. Yuhanna, XI/ 47-53. 

16. Ferisilerin İsa’yı, Yahudi halkı ve Romalılar
nezdinde sıkıntıya düşürmeye yönelik pek çok
girişimleri olmuştur. Bu girişimlerin birinde
onlar, yönetim yanlısı bir grupla birlikte İsa’ya,
işgalci Roma yönetimine vergi vermenin caiz
olup olmadığını sorarak onu ikilemde bırak-
maya çalışmışlardır. İsa; “caizdir” demesi
halinde, Romalıları putperest kabul eden ve
onlara vergi vermeyi yönetime bağlılığın teza-
hürü olarak gören dindar Yahudileri gücendi-
receği ve kendi itibarını sarsacağı; “değildir”
demesi halinde de Roma yönetiminin temsil-
cilerini ve onların Yahudiler arasındaki işbir-
likçilerini rahatsız edeceği bu soruya ustaca
bir cevap vererek işin içinden çıkmıştır. O,
muhataplarından kendisine bir dinar ver-
melerini istemiş ve kendisine uzatılan paranın
üzerindeki resim ile yazının kime ait olduğunu
sormuştur. Muhataplarının “Sezar’ın” demesi
üzerine de “Sezar’ın hakkını Sezar’a Allah’ın
hakkını Allah’a verin!” diyerek bu tuzak soru-
dan sıyrılmıştır (Bkz. Matta, XXII/ 15-22;
Markos, XII/ 13-17; Luka, XX/ 20-26).

17. Mesela bkz. Matta, XII/ 2-7; XXIII/ 1-36;
Markos, VII/ 1-13; Luka, XI/ 37-44. 

18 Bkz. Matta, XXVI. bap; Markos, XIV. bap;
Luka, XXII. bap; Yuhanna, XVIII. bap.   

19 Bkz. Matta, XXVII. bap; Markos, XV. bap;
Luka, XXIII. bap.Yuhanna, XIX. bap. 

20. 1 Bkz. I. Korintoslular, XV/ 3-4. 

21. Bkz. Resullerin İşleri, I/ 1-11; ayrıca bkz. E.Os-
borne - Maud Carew - C.E.Mallandaine -
F.E.Reade and E.M.Green, Church, Fasts and
Festivals, London 1905, 112-113; Annamarie
Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul 1999,
171.  

22. Bkz. Matta, XXVIII/ 19-20; Markos, XVI/ 15. 

23. Bkz. Resullerin İşleri, X. ve XI. baplar. 

24. K. Bihlmeyer - H. Tuchle, I. ve IV. Yüzyıllarda
Hıristiyanlık, Çev. Antun Göral, İstanbul 1972,
18; Mehmet Katar, Yahudilik, Hıristiyanlık ve
İslâm’da Tövbe, Ankara 2003, 100-101. 

25. Bkz. Resullerin İşleri, XXIV/ 5; ayrıca bkz.
Bihlmeyer -Tuchle, 19. 
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