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Çe	itli inanç sistemlerinin bulundu�u bir dünyada ya	ıyoruz. 
Bunları din, inanç, tarikat ya da kendi dü	ünceleri do�rultusunda 
hareket eden tuhaf ki	ilerin sistemleri olarak kabul etseniz bile, 
insanların inançları göz ardı edilemez. Tarih, sava	larla ve din 
kavgalarıyla doludur. Geçmi	te bu sava	lar yerel düzeydeydi; 
ancak günümüzün gittikçe küreselle	en dünyasında, farklı inanç-
lara sahip insanlar birbirine kar	ı kı	kırtılıyor, bu nedenle de 
büyük anla	mazlıklar çıkma olasılı�ı artıyor. 

Kom	ularımızın neye ve niçin inandı�ını bilmek zorundayız. 
Onlarla asla aynı dü	üncede olmayabiliriz, ancak insanların neye 
inandı�ını bilirsek en azından mantıklı bir tartı	ma zemini olu	-
turabiliriz. Böylece kom	ularımız, onları anladı�ımızı bilir ve 
kendilerini fazla tehdit altında hissetmez. 
EMMAUS YOLUNDA adlı bu kitap, tarih boyunca dünyada en 
çok okunan ve üzerinde en fazla tartı	ılan Kutsal Kitap’la ilgili-
dir. Eski Antla	ma’yla Yeni Antla	ma’yı gerçekten anlamak is-
tiyorsanız, o zaman bu kitap tam size göredir. 
Bu kitapta mümkün oldu�unca nesnel olmaya çalı	tım. Bu ger-
çekten kolay de�ildir. Peygamber yazıları, içeri�inden dolayı 
üzerinde önemle durulmasını gerektirir. Yine de Kutsal Yazılar’ı 
açıkça anlatmaya çalı	tım, kendi kendini açıklamasına olanak 
sa�ladım, ancak kendi sonuçlarınızı çıkarmayı size bıraktım. 
Neye inanaca�ınıza kendiniz karar vereceksiniz. 
Kutsal Yazılar’ı veri kabul etti�im için bazıları beni nesnel ol-
mamakla suçlayabilir. Tanrı Sözü kendini bu 	ekilde ifade etti�i 
için bu riski göze almam gerekti�ini dü	ündüm. Ba	ka türlü 
metne sadık kalamazdım. Yazımda, peygamberlerin söyledikle-
rine sadık kalmaya özen gösterdim. Kutsal Yazılar, ifade etmek 
istediklerini oldukça do�rudan anlatır. Bu gerçe�i her tür belir-
sizlikten kaçınarak yansıtmaya çalı	tım.  

Uzun zaman önce yazılan peygamberlerin bildirilerini anlamak 
istiyorsanız, EMMAUS YOLUNDA adlı bu kitabı okuyun. �çeri�i 
sizi 	a	ırtabilir! 
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Yıl, yakla	ık �.S. 33. Ö�le güne	i her tarafı kavuruyor. Her yer 
sessiz. Bo�ucu sıcak yüzünden ku	lar bile ötmek istemiyor. 
Kleopas, tozlu yoldaki kuru bir çamur parçasına aya�ıyla vurdu, 
derin bir nefes aldı ve bezgin bir iç çeki	le yanaklarını 	i	irdi. 
Gözlerini kısarak sisin içine baktı. Önündeki bayır zar zor seçi-
liyordu. Emmaus, yani köyü, birkaç kilometre ötedeydi. Oraya 
vardıklarında güne	 batmı	 olacaktı. Normalde Yeru	alim’den 
daha erken ayrılırlardı. Çünkü on kilometrelik bir yürüyü	 uzun 
sayılmazdı. Ancak sabah daha somut haberler alabilmek için ge-
cikmi	lerdi. Emmaus pek önemli bir yer de�ildi, ama bugün gö-
züne güzel görünüyordu. Ba�ırıp ça�ıran kalabalıklar, Romalı 
piyadeler ve vali Pontius Pilatus’un bulundu�u Yeru	alim’den 
çok daha iyiydi. 

Tedirgin olan yol arkada	ı sorusunu yineleyince, Kleopas yo�un 
dü	üncelerden silkinip o ana geri döndü. �kisi son birkaç yılın 
olaylarını en küçük ayrıntısına kadar konu	up tartı	mı	tı. Kleo-
pas yorgundu; ancak daha da önemlisi, Yeru	alim’de ya	anan 
olaylar aklını karı	tırıyordu. Artık ya	am yanıt vermekten çok 
soru soruyor gibiydi. 

Yamaç a	a�ı zorlu bir yürüyü	ten sonra bir dönemece saptılar ve 
yabancıyla i	te tam o zaman kar	ıla	tılar. 

Saatler sonra aynı gün, aynı gece, kan ter içinde Yeru	alim’deki 
arkada	larının yanına geri döndüklerinde, çünkü aceleyle oraya 
gidiyorlardı, yabancının ikisine nasıl katıldı�ına dair iyi bir 
açıklama yapamadılar. Kleopas önce yabancının büyük bir ka-
yanın gölgesinden çıktı�ını dü	ündü ama bu, arkada	ının açık-
lamasına uymuyordu. Sonunda, yabancının nereden geldi�ini 
bilmediklerini söylediler. Kleopas çekinerek yabancının ‘sanki 
birden bire ortaya çıktı�ını’ söyledi. Açıklaması kavurucu sıcak 
ve güne	 yüzünden pek inandırıcı bulunmadı. 
Bir 	eyden emindiler. Yabancı eski kitaplardan, Kutsal Kitap’tan 
bahsediyordu... 
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Yabancının Kutsal Yazılar’la ilgili açıklamaları çok anlamlıydı. 
Ayrıca bir de azar içeriyordu. 
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Kleopas ve arkada	ları peygamberlere inanmakta geç kalmı	 
olmalarına ra�men, yabancı onlara peygamberlik mesajını açık-
ladıktan sonra, bütün ümitsizlik ve 	üphelerinden arındılar. Bu 
yeni anlayı	 onları öylesine co	turmu	tu ki, arkada	larına bu 
Yabancıdan bahsetmek için hemen Yeru	alim’e ko	tular. Em-
maus yolunda duydukları mesajı, arkada	larının da bir 	ekilde 
duyması gerekiyordu. 
Peki ama Yabancı birçok insanı 	a	ırtan ve derin bir anlam içe-
ren Kutsal Kitap hakkında neler söylemi	ti? 
�	te bu kitabın konusu da bu. Daha iyi anlayabilmek için, Ya-
bancının yaptı�ını yapıp, peygamberlerin ne anlattı�ına bir 
bakalım. 
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Biraz dü	ünürseniz, hayatınızın birkaç saatini Tanrı Sözü’nü 
anlamaya ve O’ndan yararlanmaya ayırmanın çok mantıklı bir 
karar oldu�unu görürsünüz. 
Çünkü Kutsal Yazılar ya	am ve ölüm hakkında çok kapsamlı 
bazı sözler içerir. Eski Kutsal Yazılar’ın bir araya gelmesinden 
olu	an Kutsal Kitap, yüzyıllar boyunca en çok satan kitap oldu. 
Tarih boyunca en çok okunan, en çok dile çevrilen ve en çok ba-
sılan kitaptır. Biraz bilgi sahibi oldu�unu iddia eden herkes, 
onun temel içeri�ini anlamalıdır. Ne yazık ki Kutsal Yazılar’ın, 
söylediklerinden dolayı de�il, Tanrı Sözü’nü uyguladı�ını iddia 
eden bazı çok önemli insanların çok yanlı	 seçimler yapması yü-
zünden ününe gölge dü	tü.  

Hatta bazen Tanrı’nın Kitabı’ndaki mesajlara saldıranlar bile 
oldu. Bunlar ço�unlukla  gerçekte neler söylendi�ini anlamak 
için zaman ayırmayan iyi niyetli ki	ilerdi.  
Ancak Kutsal Yazılar de�i	medi. �ki yüzlüler ve ele	tirmenler 
ne derse desin, yazılanları bizzat anlamanız çok önemlidir. 
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Kutsal Yazılar birçok bakımdan bir yapboz oyunu gibidir. �çin-
deki mesajın gizlenmi	 oldu�unu de�il, Tanrı Sözü’nü do�ru 
anlayabilmek için, Kutsal Yazılar’ın do�ru birle	tirilmesi gerek-
ti�ini söylemek istiyorum. Bunu temel ö�renim ilkelerini uygu-
layarak yapabiliriz. 
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�lk ilke zaten her zaman uyguladı�ımız bir ilkedir. Yeni bir kav-
ram ö�renmek için bir temel olu	turmalı, bilinenden bilinme-
yene do�ru yol alınmalı. Anaokuluna giden çocukların e�itimine 
cebirle ba	lanmaz. Temel sayılarla ba	layıp, basitten karma�ı�a 
do�ru gidilir. E�er temel esaslar atlanırsa, en basit cebir kural-
ları bile ö�renilemez. 

Aynı durum Kutsal Yazılar için de geçerlidir. E�er esasları göz 
ardı ederseniz, Tanrı Sözü anlayı	ınız mesajın karı	tırılmasıyla 
sonuçlanan bazı ola�andı	ı fikirlere sahip olur; yani yapboz 
yanlı	 bir görüntü ortaya koymu	 olur. 
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�kinci ilke ise özellikle tarih ö�renirken veya bir hikaye okurken 
önemlidir. Basitçe 	öyle yapın: Ba�tan ba�layın ve düzenli bir 
�ekilde sona do�ru gidin. Bu kitapta önemli olayları irdeleyip, 
aralarında bir mantık zinciri olu	turaca�ız. �nceleme fazla kap-
samlı olmayaca�ından, zincirde bazı kopukluklar olması müm-
kün ama sonunda, resmin tamamı ortaya çıkınca halkalar birle	-
tirilebilir. 

Bu zincir öykülerin tamamını kapsayamayaca�ı halde, irdeledi-
�imiz olaylar devamlılık içeren bir mesaj 	eklinde birle	ecek. 
Tipik bir okuyucuysanız, bu kitabı bitirdi�inizde Kutsal Yazılar 
sizin için büyük anlam ifade edecek. �nanıp inanmamak tama-
men size kalmı	. En içten dileklerimle inanaca�ınızı umuyorum; 
ancak bu sizin seçiminiz. Benim görevim, onu çok iyi anlama-
nıza yardımcı olmak. 
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Son ilke olan önemli noktalar, içeri�ini bilmedi�iniz her tür ö�-
renimde uygulanmalıdır. Amaç önce en önemli noktaların ö�re-
nilmesidir. 

Kutsal Yazılar inanılmaz çe�itlilikte konu içerir. Ancak hepsi 
e�it derecede önemli de�ildir. Bu kitapta, önemli bir temaya, 
Tanrı Sözü’ndeki en önemli temaya odaklanaca�ız. Bunu anla-
dıktan sonra, Kutsal Yazılar sizin için basit ama derin bir anlam 
içerecek. 
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Kutsal Kitap’ın e�siz oldu�undan hiç �üphe yok. Aslında altmı� 
altı kitabın bir araya getirilmesiyle olu�mu�tur. Kutsal Yazılar’ın 
ne kadar e�siz oldu�unu anlatan bir yazar �öyle der: 

Bu kitap: 
1. 1500 yıldan uzun bir sürede yazıldı; 
2. 40 nesilden uzun bir sürede yazıldı; 
3. ya�amın her kesiminden gelen 40’tan fazla yazar tara-

fından kaleme alındı... 
Musa, Mısır’daki üniversitelerde e�itim görmü� po-
litik bir lider 
Petrus, bir balıkçı 
Amos, bir çoban 
Ye�u, orduda bir general 
Nehemya, bir saki 
Daniel, bir ba�bakan 
Luka, bir doktor 
Süleyman, bir kral 
Matta, bir vergi tahsildarı 
Pavlus, bir haham 

4. farklı yerlerde yazıldı: 
Musa do�ada 
Yeremya bir zindanda 
Daniel bir yamaçta ve bir sarayda 
Pavlus bir tutukevinde 
Luka yolculuk sırasında 
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Yuhanna Patmos adasında 
Di�erleri askeri bir seferberli�in zulmü altında 

5. farklı zamanlarda yazıldı: 
Davut sava	 sırasında 
Süleyman barı	 döneminde  

6. farklı ruh hallerinde yazıldı: 
Bazıları co	kunun doruklarında, di�erleriyse acı ve 
çaresizlik içinde 

7. üç kıtada yazıldı: 
Asya, Afrika ve Avrupa 

8. üç dilde yazıldı: 
�branice, Aramice ve Grekçe 

9. Son olarak da, içeri�i yüzlerce tartı	malı konuyu kapsar. 
Ancak Kutsal Kitap yazarlarının anlatımı, Yaratılı	’tan 
Vahiy’e kadar uyum ve süreklilik içerir. Anlatılan, tek bir 
öyküdür...1 

�	te bizim, tanrıbilimsel terimler kullanmadan sade bir dille ir-
delemek istedi�imiz de bu öykü. Kutsal Yazılar’ın en e	siz 
özelli�i, Tanrı’nın bunun kendi sözleri oldu�unu belirtmesidir. 
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Kutsal Kitap’ta 	öyle der: 
������������!��������������	���	�	�������������
�������� ��"�

Kutsal Yazılar’ın Tanrı esinlemesi olma kavramı, ba	lı ba	ına 
bir ara	tırma konusudur. Aynen insan benli�inin derinliklerin-
den gelen bir soluk gibi, Kutsal Yazılar da mutlak biçimde Tanrı 
ürünü kabul edilmelidir. Tanrı ve O’nun sözleri birbirinden ay-
rılamaz. Bu yüzden Kutsal Yazılar’dan Tanrı Sözü olarak bah-
sedilir. 
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Çok basit bir anlatımla diyebiliriz ki, Tanrı bazı insanlara ken-
disi hakkında bilinmesini istedi�i 	eyleri söyledi, o insanlar da 
bunları yazdı. Bu insanların ço�una peygamber deniyordu. 
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Eski ça�larda peygamber, Tanrı sözlerini insanlara ileten haber-
ciydi. Mesaj ço�unlukla günlük ya�amın çe�itli durumlarıyla il-
giliydi. Ancak hemen her zaman, peygamberler gelecekte ola-
cakları da katıyordu. Gelece�in önceden haber verilmesinin pra-
tik bir yönü vardı; peygamberin gerçek olup olmadı�ının anla-
�ılmasını sa�layan etkin bir sınavdı. 
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Bir peygamberin iletti�i mesaj, peygamberliklerinin tam olarak 
gerçekle�mesiyle onaylanıyordu. Yüzde yüz do�ru olması gere-
kiyordu. Hiç hata payı yoktu. 
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Tanrı peygamberlere, kendi istediklerini aynen yazacak �ekilde 
yol gösteriyordu. Tanrı aynı zamanda, kendi sözünü yani Tanrı 
Sözü’nü insan yazarın kendine özgü bir tarzla, ancak hatasız 
yazmasına da izin veriyordu. Bu insanların kendi özel dü�ünce-
lerini mesaja katma özgürlü�ü yoktu. Ayrıca yazdıkları kendi 
hayal ürünleri de de�ildi. 
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Tanrı insanın bir �eyler yazma çabasını onaylayıp mühürlemi-
yordu. Yöneltilen2 sözcü�ünün ba�ka bir anlatımı Tanrı Sözü-
nün ba�ka yerlerinde, felçli bir adamın ta�ınmasıyla ilgili olarak 
kullanılır. Aynen felçli adamın kendi ba�ına yürümeyece�i gibi, 
peygamberler de Kutsal Yazılar’ı kendi e�ilimleri do�rultusunda 
yazmadı. 
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Peygamberler Tanrı Sözü’nü, ço�unlukla  hayvan derisi veya 
bitki liflerinden yapılan par�ömenlere yazdı. Bunların orijinalle-
rine otograf denir. 
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Yazarların ya	am süreci sınırlı oldu�undan, bu elyazmalarının 
kopyaları çıkarıldı. Hem de ne kopyalar! Hepsi elle yazılmı	tı! 
Yazarlar kopyaladıklarının bizzat Tanrı Sözü oldu�unu bildi�in-
den, ortaya tüm zamanların en dikkate de�er fotokopi çalı	maları 
çıktı. �branice metinleri yazarken... 

Metnin aslına mutlak biçimde sadık kalmak için, ne kadar sıkıcı 
ve yorucu olursa olsun, her tür önlemi aldılar. Her kitaptaki 
harfler tek tek sayılıyor ve ortadaki harf belirtiliyordu. Aynı �e-
kilde, ortadaki kelime de kaydediliyordu.3 

Aslına sadık kalma amacıyla, bu i	lem hem kopya hem de oriji-
nal otograf için uygulanıyordu. 

Yazmanlar aslına öylesine sadıktı ki, Lut Gölü Elyazmaları bu-
lunup (yazılı	ı �.Ö. 100) yüzyıllar boyunca tekrar tekrar kopya-
lanan bin yıl sonraki (�.S. 900) elyazmalarıyla kar	ıla	tırıldı-
�ında, metinler arasında önemli farklar olmadı�ı görüldü.4 

 

�.S. birinci yüzyılda ya	ayan Yahudi tarihçi Josephus, bu du-
rumu halkına 	öyle özetler: Ulusumuza ait bu kitaplara verdi�i-
miz de�er, yaptıklarımızdan açıkça anla�ılıyor. Çünkü üzerinden 
onca zaman geçmi� olmasına ra�men, hiç kimse onlara ekleme 
yapacak, içeri�ini çıkaracak ya da onlarda bir de�i�iklik yapa-
cak kadar cüretkar olmadı. Yahudiler do�al olarak bu kitapları 
ilahi kabul edip onlara saygı duyuyor.5 

Onlar metinlerde de�i	iklik yapmanın, Tanrı’nın i	ine karı	mak 
oldu�una inanıyordu. Bugün elimizdeki metinlerin, peygamber-
lerin yazdı�ıyla aynı oldu�una inanmamız için yeterli neden var. 
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Otograflar �branice, Aramice ve Grekçe yazılmı	tı. Tabii kop-
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yaları da aynı dillerdeydi. Ço�umuz bu dilleri bilmedi�imiz için, 
Kutsal Yazılar di�er birçok dile çevrildi. Bu çevirilerin teme-
linde kökleri çok eskiye uzanan orijinal bir metin vardır. 

Örne�in, Eski Antla�ma çevirileri (Yasa Kitabı, Kutsal Yazılar 
ve peygamberler) bugün bile okunabilen ve Mesih’in do�umun-
dan yüz yıl önce kaleme alınan elyazmalarına dayanır. 	sa, 
	branice Kutsal Yazılar’ın kendisinden en az 150 yıl önce ta-
mamlanan Grekçe bir çevirisinden alıntı yapmı�tır. Bu çeviri 
hâlâ mevcuttur ve okunabilecek durumdadır. Yeni Antla�ma’da 
(Mesih’in ya�amını içeren) ikinci yüzyıldan kalma 2700’den 
fazla Grekçe elyazması kullanılmı�tır. Bugün okuduklarımızın 
do�rulu�unu kontrol etmek için, bu eski kaynakların herhangi 
birinden yararlanılabilir. 
undan bir kez daha emin olabiliriz ki, 
eski peygamberlerin yazdıklarıyla bugün okuduklarımız aslında 
aynıdır. 

Peygamberler, Tanrı’nın, yazılı Sözü’nü asla de�i�tirilemeyecek 
�ekilde koruyaca�ına bizzat tanıklık ederler. 
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	sa Mesih de �öyle der,  
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Tanrı yücedir ve karakterine uygun olarak, Sözü’nü fevkalade 
�ekilde korumu�tur. 
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Çevirilerle ilgili ayrıntıları hatırlayıp hatırlamamanız o kadar 
önemli de�il. Asıl unutulmaması gereken, Kutsal Yazılar’ın 
Tanrı’nın yazılı Sözü, insanlı�a mesajı oldu�udur. Onu okurken 
Tanrı’nın bize konu�tu�unu söyleriz. Böyle bir iddia kar�ısında, 
en ilgisiz insanın bile durup söylenenleri dü�ünmesi gerekir. 
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Kutsal Kitap’ın ço�u baskısının altmı� altı kitaba, bu kitap-
ların da bölümler ve ayetlere ayrıldı�ını ö�renmek, Tanrı 
Sözü’nü nasıl izleyece�ini bilmeyenlere yardımcı olabilir. 

Mesih’in geli�inden önceki Kutsal Yazılar’a Eski Antla�ma, 
geri kalanına da Yeni Antla�ma denir. 

Eski Antla�ma tarihsel açıdan üç kategoriye ayrılır: 
1. Musa’nın Yasası: Ki�iye ba�lı olarak bu bölüme 
bazen Musa’nın Kitapları (Tora), Yasa Kitabı, Tevrat 
veya Musa’nın Be� Kitabı da denir. 

2. Kutsal Yazılar: Bunlara bazen Mezmurlar, �iir Ki-
tapları, Davut’un Mezmurları veya Zebur da denir. 

3. Peygamberler. 
Yasa ve peygamberler deyimi, Kutsal Yazılar’ın yakla�ık 
üçte ikisini olu�turan Eski Antla�ma için kullanılır. 
Geri kalan üçte birlik bölüm Yeni Antla�ma’dır. Yeni Ant-
la�ma, 	sa’nın hayatını içerir. Bu bölüme ki�iye ba�lı olarak, 
Müjde veya �ncil de denir. 

Dünyanın birçok yerinde Kutsal Yazılar, Kutsal Kitap (Kut-
sal Kitap-Holy Bible; Latince Bible kelimesi, kitap anlamına 
gelmektedir) olarak anılır. Kutsal Kitap sözcüklerinin kulla-
nımı, belli bir inanç grubuyla özde�le�tirilmemelidir. 
u anda 
okudu�unuz kitapta Tanrı Sözü, Söz ve tabii Kutsal Yazılar 
gibi bizzat Kutsal Yazılar’da bulunan terimler kullanaca�ız. 
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Tanrı yücedir! Kutsal Yazılar bunu tekrar tekrar vurgular. Tan-
rı’nın yüceli�i, Kutsal Kitap’ın daha ilk cümlesindeki çok önem-
li iki kelimeyle belirtilir: 
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Tanrı’nın varlı�ına dair bir tartı�ma söz konusu de�ildir; var ol-
du�u kabul edilir. Tanrı hep vardır. 
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Tanrı her zaman vardı. Bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, 
yeryüzünden ve evrenden önce de Tanrı vardı. O’nun öncesi 
yoktu, sonu da olmayacaktır. Tanrı her zaman vardı ve her za-
man var olacaktır. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın sonsuz geçmi�ten 
sonsuz gelece�e kadar var olaca�ını söyler. Tanrı sonsuzdur. 
Tanrı’nın peygamberlerinden biri olan Musa �öyle yazmı�tır: 
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Sonsuz bir Tanrı kavramını algılamak bizler için çok zor. Aklı-
mızı öylesine zorluyor ki, ço�u zaman imkansız diye niteleyip 
belle�imize dosyalıyoruz. Ancak algılamamızı sa�layabilecek 
bazı göstergeler var. Örne�in, sonsuzlu�u evrenle kar�ıla�tırabi-
liriz. 

Ço�umuz, yörüngelerinde dönen gezegenler tarafından çevrele-
nen güne�i, yani güne� sistemini algılayabilir. Uçsuz bucaksız 
oldu�unu biliyoruz, ama günümüzde insansız uzay araçları, en 
uzak mesafeleri bile ula�ılabilir  hale getirdi. �imdi bir adım 
daha ileri gidip, evreni ölçmeye ba�layalım. E�er bir uzay gemi-
sine binip, ı�ık hızıyla yolculuk yapabilseydik, dünya çevresinde 
bir saniyede yedi kez dönerdik! Nasıl, turu be�endiniz mi? 
Yoksa biraz fazla mı hızlıydı? Aynı hızla uzaya yönelseydik iki 
saniye sonra Ay, dört dakika sonra Mars ve be� saat sonra da 
Plüton’a ula�ırdık. Ondan sonra da sıra galaksimiz olan SA-
MANYOLU’na gelirdi. 
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Evet, sonsuz bir Tanrı dü�üncesini kavramak zor; ancak evrenin 
büyüklü�ünü de öyle. Her ikisi de akıl karı�tırıyor, ama her ikisi 
de gerçek. Kutsal Kitap bu noktayı özellikle vurgular. Tanrı’nın 
sonsuz varlı�ı, yüceli�inin do�al bir parçası oldu�undan, Tanrı 
Sözü bundan O’nun adı olarak bahseder... 
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Tanrı’nın, her biri O’nun karakteri ve yüceli�iyle ilgili bir özel-
li�ini belirten birçok ismi ve unvanı vardır. Burada üçünü ince-
leyece�iz: 
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Bu ifadeye en yakın açıklama �öyle olabilir: Ben var olanım 
veya ben kendili�inden var olanım. Tanrı kendi gücüyle vardır. 
Bizim yiyecek, su, hava, uyku, ı�ık gibi sayısız temel ihtiyacı-
mız olmasına ra�men, Tanrı’nın bunlara ihtiyacı yoktur. O’nun 
hiçbir �eye ihtiyacı yoktur! O kendili�inden var olandır, Ben 
Ben’im’dir. 
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Ben Ben’im unvanı, anlamı RAB kelimesinin içeri�inde bulun-
du�undan, Kutsal Yazılar’da sık kullanılmaz. 
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RAB adı hem Tanrı’nın kendili�inden var olma durumunu vur-
gular, hem de O’nun her �eyden yüce olmasına dikkat çeker. O, 
rablerin Rabbi’dir. 
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Bu isim RAB adıyla birle�erek, Tanrı’nın mutlak egemenli�ini 
vurgular. 
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Aynen eski kralların ülkelerindeki mutlak hakimiyeti gibi, Tanrı 
da evrenin kralıdır ve en yüce Tanrı’dır. Yalnızca Tanrı kelimesi 
bile, O’nun mutlak egemenli�ini vurgular. Tanrı kelimesinin 
anlamı güçlü olan, yüce önder, üstün ilahi varlık demektir. 
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Tanrı göklerden hükmeder. Gökler hakkında fazla bilgimiz yok, 
ancak bildi�imiz kadarı bile inanılmaz. Bu konuyu ilerde daha 
ayrıntılı biçimde tartı�aca�ız. 
imdilik, yüce Tanrı’nın mutlak 
egemen oldu�unu bilmek yeterli. 
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En yüce terimi, Tanrı’nın sorgulanamaz biçimde e�siz oldu�unu 
belirtir. Bu da O’nun yüceli�inin bir ba�ka yönüdür. O’nun bir 
benzeri daha yoktur. Yalnızca O her �eyin mutlak RABB	’dir. 
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Ba�ında büyük bir Tanrı bulunan bir tanrılar hiyerar�isi yoktur. 
Kendili�inden var olmu� veya yaratılmı� ba�ka hiçbir tanrı 
yoktur. 
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Kutsal Yazılar yalnızca bir Tanrı oldu�unu vurgular. 
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Bu konuyu kapatmadan önce, son bir �eyi anlamamız gerekiyor. 
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Kutsal Yazılar Tanrı’nın görünmez olma nedenini 	öyle açıklar: 
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Ölen bir arkada	ınızın cenazesini dü	ünün. Bedeni orada, peki 
ama arkada	ınız nerede? O gitti. Arkada	ınızın ruhu artık burada 
de�il. Bir insana baktı�ımızda sadece bedenini görürüz. Onun 
gerçek varlı�ını, yani ruhu görmeyiz. 

Kutsal Yazılar’ın insan ruhunun zaman sürecinde bir noktada 
ba	layıp, sonsuza kadar ya	adı�ını çe	itli 	ekillerde anlattı�ını 
görece�iz. Ancak Tanrı farklıdır. O’nun ne öncesi vardı, ne de 
sonu olacak. O sonsuz geçmi	ten sonsuz gelece�e kadar ya	ayan 
yegane sonsuz ruhtur. 
TANRI: Ruh’tur. 
  Sonsuzdur. 
  Ben Ben’imdir – kendili�inden vardır. 
  En Yüce Tanrı’dır, her 	eyin mutlak hakimidir. 
  Tek Tanrı’dır. 

Bu özellikler tek tek ve birlikte, Tanrı’nın yüce oldu�unu bildi-
rir. �	te bu yüzden Ba�langıçta Tanrı vardı. 
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Tanrı’nın ba	langıçta her 	eyi nasıl yarattı�ı, Kutsal Kitap’ın 
çe	itli bölümlerinde anlatılır. Temel sorulara yanıt bulabilirsiniz, 
ama hepsi bu kadar. Bazı olaylar hakkında temel bilgiler verir, 
ancak ayrıntılara gelince, sayfalar sessiz kalır. Ruhsal varlıklar 
konusu da aynen böyledir. 
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Kutsal Yazılar ruhsal varlıklara bazıları tekil, 
bazıları ço�ul olmak üzere birçok de�i	ik isim 
verir. Biz onlara ço�unlukla melek deriz. Ancak 
Tanrı Sözü onları tanımlamak için birçok deyim 
kullanır: Keruv, Seraf, melekler, Ba	melek, sabah 
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yıldızları... liste böyle sürüp gider. Hepsinden toplu olarak gök 
cisimleri veya yıldızlar* olarak bahsedilir. 
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Her birinin kendine özgü ismi olabilir. Ancak sadece Cebrail ve 
Mikail gibi birkaç tanesinden isimle bahsedilir. 
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Tanrı gibi, ruhsal varlıklar da görünmez. Bizim gibi etten ke-
mikten vücutları yoktur. Onları göremedi�imiz halde, her yerde-
dirler. Kutsal Yazı �öyle der: 
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Yalnızca Tanrı’nın göksel tahtının çevresindekileri belirtmek 
için kullanılan sayı, toplamın ne kadar akıl almaz oldu�unu 
gösteriyor. 
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Ruhsal varlıklar Tanrı’ya hizmet etmek ve O’nu ho�nut etmek 
için yaratıldı. Onlara elçi ruhlar denir. 
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Melek (angel) kelimesi, haberci veya hizmetkâr anlamına gelen 
Grekçe terimden türemi�tir. Onları Tanrı yarattı�ı için, O’na ait-
tirler ve O’nun her istedi�ini yaparlar. 
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Sahip anlamına da gelen yaratan kavramı, paraya ba�lı sanayi-



����
	����
�������

le	mi	 ekonomimizde eski gücünü yitirdi. Bir gün, Papua Yeni 
Gine’de bir kabilenin ya	adı�ı köyden geçiyordum. ‘Bu kürek 
kimin? �u kano kimin?’ gibi sordu�um bütün sorulara, sahibini 
belirten bir yanıt aldım. Sahibinin kim oldu�unu nasıl bildikle-
rini sordu�umdaysa, bana ku	kuyla baktılar. ‘Sahibi tabii ki onu 
yapan ki�i!’ Yaratan–sahip ili	kisi çok güçlüydü. Küre�i kırıp 
kıramayaca�ımı sordu�umda, bunun hiç de iyi bir fikir olmadı-
�ını açıkça belittiler. Çünkü yaratan–sahiple ba	ım derde girebi-
lirdi. Bir adım ileri giderek, sahibinin kırıp kıramayaca�ını sor-
dum. Bütün kabile omuz silkip kafa salladı: ‘Sahibinin kırması 
sorun de�il. Çünkü o yaptı.’ 

Melekleri Tanrı yarattı�ı için, O’nun sahip oldu�u varlıklar sa-
yılmaları normaldir. Tanrı’ya ait olduklarına göre, O’nun 
hizmetkârları ve habercileri olarak emirlerini yerine getirmeleri 
gerekir. Bu, eski usul bir kölelik yöntemi de�ildir. Zoraki bir tut-
saklıkla hiçbir ilgisi yoktur. Melekler daha iyi bir yaratan–sahip 
bulamazdı. 
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Buyruklarını yerine getirebilmeleri için, Tanrı melekleri çok 
zeki ve güçlü yarattı. Bu varlıklardan bazıları, di�erlerinden 
daha yetenekliydi. Melekler, içlerinde hiç kötülük olmadan mü-
kemmel yaratılmı	tı. Ancak onlar robot de�ildi. Kendi iradeleri 
do�rultusunda seçme yetene�ine sahiptiler.3 
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�nsan onlar kadar güçlü ve akıllı olmamasına ra�men, meleklerle 
arasında bazı benzerlikler vardır. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın in-
sanı, 
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yarattı�ını söyler. 

Aralarında benzerlik olmasına ra�men, melekler insandan fark-
lıdır. Onlar asla ölmez.4 Onlar asla evlenmez ve ço�almaz.5 Nor-
malde görünmemelerine ra�men, belli görevler sırasında kendi-
lerini görünür hale getirirler. �nsanlarla konu	urken o ki	inin an-
layabilece�i bir dil kullanırlar. 
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Yaratılan en güçlü, en akıllı ve en güzel ruh bir melekti. Adı 
parlak olan veya sabah yıldızı anlamına gelen Parlak Yıldız’dı 
(Lusifer6). 
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Parlak Yıldız’dan meshedilmi� melek diye bahsedilir. Meshe-
dilme kelimesinin kökü, Tanrı için özel bir görev yapacak insa-
nın vücuduna ya� veya benzer bir �eyin sürüldü�ü eski bir ayine 
dayanır. Bu görev kutsal kabul edilirdi, ciddiye alınırdı. 
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Sabah Yıldızı, görevi gere�i sürekli Tanrı huzurundaymı� gibi 
görünüyor. Belki di�er melekleri temsil ediyor, Yaratan–Sahip’e 
tapınma ve övgüde onlara yol gösteriyordu. Meshedilmi� bu me-
lek üzerine sonra daha çok konu�aca�ız. 
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Tapınma kelimesi, ki�inin de�erini beyan etme anlamına gelir. 
Kutsal Yazılar, bütün meleklerin Tanrı’ya tapındı�ını söyler. 
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Tanrı mutlak egemen oldu�u ve de�erinin beyan edilmesini hak 
etti�i için bu çok uygundur. Buna kar�ılık, ben bir arkada�ımın 
yaptı�ı i�lerle övünürsem, biri çıkıp arkada�ımın bu kadar öv-
güyü hak edip etmedi�ini sorgulayabilir. Ancak Kutsal Yazılar, 
yüce Tanrı’nın bütün övgüleri hak etti�ini söyler. 
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Tanrı’nın yaratma i�lemi ba�lamı�tı. Bütün gök cisimleri co�ku 
içinde izlerken, Tanrı bir sonraki büyük sanat eserini yaratmaya 
koyuldu. 

Tuvali: Evren. 
Konusu: Tüm dünyadır. 
�

 
 

 
 

 
 

Tanrı’nın Eyüp Peygamber’e söyledikleri, bize Yaratan’ın 
benzersiz yüceli�ini anlatır: 
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