HlRiSTiYANLlK
Brandon, "Zealots", a.e., XVI, 947-950; R. M.
Mackintosh, "Christians", ERE, lll, 573-576; A.
E. Garvie, "Christianity", a.e., lll, 579-600; E.
H. Minns, "Russian Church", a.e., X, 867-875;
K. Cragg, "Christianity: in the Middle East",
ER, lll, 362-368; H. J. Hillerbrand, "Reforrnation", a.e., XII, 244-254; T. P. Halton, "Christianity and Hellenisrn", New Catholic Encyclopedia, Washington 1981, lll, 653, 654; F. Schroeder, "Paul, Apostle, St.'', a.e.,XI , 1-12.

~ KüRŞAT DEMİRCİ

""'',..1~~;, .•;,iiu:ı !ı( t. ı ; "~" ·l· o4

, r lf,j;' )(, O•I!. -:: 1 · fl~i.JLIN

l -r~ · H ,IT-f ·1ı.rJ l lfrAJ71> • 0 t· ·ı·4811 " 1'1

XV. yüzyılın ilk çeyreğine ait Yuhanna Ineili'nden tezhipli
bir sayfa (Stale Armoury in the Moscow Kremlin, Mos-

cow 1969, rs. 30)
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A) Kitab - ı Mukaddes_ Hıristiyanlığın
kutsal kitabı (Kitab-ı Mukaddes, Bible)
Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedld'den oluşmak
tadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan Ahd-i
Atik, hıristiyanlarca Kitab-ı Mukaddes'in
ilk bölümünü teşkil etmekte, Ahd-i Cedld ise yahudiler tarafından kabul edilmemektedir. Hıristiyanlar, bir başka dinin
kutsal kitabına kendi kitapları içinde yer
veren tek örnektir_ Bütün hıristiyan mezhepleri prensip olarak·Ahd-i Atik' i (Ta na h)
teşkil eden kitapları kabul etmektedir_
AncakAhd-i Atik'in İbranice'si ile Grekçe
tercümesi arasında metin farklılıkları söz
konusu olup hıristiyanların benimsediği
metin Grekçe alanıdır_ İskenderiye yahudilerine ait olan bu nüshada yahudi kanonundaki kitaplara yapılan ilaveler dışında
Katolikler'in "deuterocanonique" kabul
ettikleri kitaplar da vardır, ancak bunlar
yahudiler ve Protestanlar'ca kabul edilmemektedir (bk. AHD-i ATIK).
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Skopje 1973,
I, 94, 95).

Sadece hıristiyanlar tarafından kutsal
sayılan Ahd-i Cedld dört İncil ile Resulierin İşleri, Pavlus'un (St. Paul) Mektupları
( 14), Genel (Katolik) Mektuplar (7) ve YuVahyi şeklinde gruplandırılan
yirmi yedi kitaptan (bölüm) oluşmaktadır.
ı ve ll. yüzyıllara ait olan bu farklı türdeki
yazılar ilk kilisenin Mesih olan lsa ile ilgili
tecrübe, anlayış ve yorumundan ibarettir. Kilise bu kitapları kendi öğretisi için
temel kaynak olarak kabul etmiş . daha
birçok mektup ve kitap bulunmasına rağ
men Doğu ve Batı kiliseleri IV. yüzyılda
kutsal yazılar listesini yirmi yedi metinle
hanna'nın

dondurmuştur.

Hıristiyan inancına göre Hz_ lsa ne yazmış ne de yazdırmıştır. lsa ve havariler

döneminde (m .s. 70'e kadar) hıristiyan
lar Yahudilik'ten miras aldıkları kutsal yazılar koleksiyonunu kullanmışlardır ; bu
dönemde henüz Ahd-i Cedld söz konusu
değildir. İlk hıristiyanlar, yazılı metinlerden çok şifahl geleneğe önem verdikleri
için lsa Mesih'in sözlerini başlangıçta yazıya aktarmamışlar. uzun süre şifahl olarak nakletmişlerdir. İlk nesil hıristiyanla
rın gittikçe azalması ve Hıristiyanlığı benimseyenlerin zamanla çoğalması neticesinde Hz. lsa'nın sözlerini yazıya aktarma
zarureti doğmuş, bu sebeple İnciller kaleme alınmıştır_ Ahd-i Cedld külfiyatı içinde ilkyazılanlar Pavlus'un Mektupları, en
son yazı lanlar ise Yuhanna'ya ait olanlardır. Bu külfiyatta ilgili liste çalışmaları ll.
yüzyılın ortalarında başlam ı ş, IV. yüzyıl
da sona ermiş, Trent Konsilide (8 Nisan
ı 546) yirmi yedi metinden oluşan bir listeyi tasdik ve ilan etm iştir. Külfiyat içinde Hz_lsa'nın hayatının, faaliyet ve tebliğinin nakledildiği İnciller kilisece dört olarak belirlenmiştir (bk. iNCiL). Bu İnciller'-

de Hz. lsa'nın hayat hikayesi verilmekte,
hıristiyan teolojisi ve bazı temel inanç
esasl arı ise daha çok Pavlus'un mektuplarında yer almaktadır.
Ahd-i Cedld'i teşkil eden ve kanonik sayılan kitapların dışında kalan metinler kilise tarafından sahte (apokrif) kabul edilmektedir. Ahd-i Cedld gibi apokrifler de
İnciller, Resullerin İşleri. Mektuplar ve Vahiy türü eserlerden oluşmaktadır. Apokrif kitapların hemen tamamı havariler veya şakirdler adına ve genel olarak liste
tesbit faaliyetinden (kanonizasyon) önce
Ahd-i Cedld metinleri taklit .edilerek yazılmıştır. Sahte sayılan inciller'e örnek olarak İbranller, Ebianiler veya On İki Havari, Nasıralılar, Mıs ırlıla r, Peter, Thomas,
Matthias, Philippe, Judas, Barthelemy,
Barnabas, Basilide, Marcion ineili ve Ya'küb'un Protevangile'i (DBS, ı , 471-483);
Resullerin İşleri türündeki apokrif eserIere örnek olarak Yuhanna'nın, Pavlus'un,
Peter'in, Thomas'ın, Andre'nin, Barnabas'ın , Thaddee'nin, Philippe'in İşleri adlı kitaplar zikredilebilir. Korintoslular'a
Üçüncü Mektup, Laodiceeliler'e, İskende
riyeliler'e Mektup Mektuplar'a; Peter,
Pavlus, Philippe, Thomas ve bakire Meryem'e nisbet edilen ve Yuhanna'nın Vahyi'ne benzeyen eserler de Vahiy türü yazılara örnek gösterilebilir. Didache, Keıyg
ma of Peter gibi Ahd-i Cedld tarzına benzemeyen apokrifler de vardır.
Ahd-i Cedld'in vahiy ve ilham mahsulü
oluşuna gelince, Hıristiyanlık genel olarakAhd-i Atik ve Ahd-i Cedld'in ilham
edildiğini kabul etmekle birlikte zaman
zaman lafzen dikte edilmişfiği hususunda farklı görüşler öne sürülmüştür. En
eski zamandan beri Hıristiyanlık dünyası
hem Ahd-i Atik'in hem de Ahd-i Cedld'in
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ROhulkudüs'ün işi, dolayısıyla Tanrı'nın
bir faaliyeti olduğu konusunda hemfikirdir. Pavlus kutsal yazıların Tanrı tarafın
dan ilham edildiğini belirtir (Timoteos'a
ikinci Mektup, 3/16). Kilise babalarına göre kutsal yazılar yanılmazdır. Ahd-i Atık'in
ve Ahd-i Ced'ld'in Tanrı tarafından yazıldığı husus u Florence (I 441) ve Trent
(I 546) konsillerinde teyit edildi. XVIII ve
XIX. yüzyıllarda ilmi tenkit yöntemi çerçevesinde yürütülen çalışmalar. Kitab-ı
Mukaddes'in ilhamadayalı ve vahiy mahsulü olduğu kanaatini sarstı. Buna rağ 
men I. Vatikan Konsili kutsal yazıların RQhulkudüs'ün ilhamı altında kaleme alın
dığını teyit etti. Pa pa XIII. Leo "Providentissimus De us" adlı genelgesinde (ı 893),
kutsal kitabın insanları araç olarak kullanan ROhulkudüs tarafından ilham edildiğini ve bundan dolayı hatadan uzak olduğunu ilan etti. Böylece Ka to lik kilisesine
göre kutsal kitapların gerçek yazarı Tanrı'dır (New Catholic Encyclopedia, Il,
38 3). Kutsal kitap yazarlarının Tanrı'nın
bir aracı olarak görülmesi kilisenin Saint
Thomas'tan bu yana benimsediği bir h usustu; ancak xvııı ve XIX. yüzyıllarda rasyonalizm ve pozitivizmin de etkisiyle kutsal metinlerin ilahi kaynaklı ve ilham mahsulü oluşu ciddi anlamda tartışıldı (bk.
AHD-i CEDID).

XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar geçen sürede Protestan teologlar, kutsal kitabın ilham sonucu kaleme alındığı görüşünü kesin olarak kabul ettilerse de XIX.
yüzyıldan itibaren liberal Protestanlar
kutsal kitabın ilahi ilhamla yazıldığı görüşünü reddetmişlerdir. Onlara göre Kitab-ı
Mukaddes yalnızca yazarların dini şevk
lerini yansıtıyordu. Muhafazakar Protestanlar ise Kitab-ı Mukaddes'in Tanrı'nın
insanlara verdiği tek araç olduğu fikrini
sürdürdüler, fakat onlara göre sadece
bizzat yazarlar ilham altında idiler, yoksa
onların yazıları ilham edilmiş değildir;
zira Kitab - ı Mukaddes'te insani hatalar
mevcuttur. XX. yüzyılda bazı fundamentalist mezhepler hariç Kitab-ı Mukaddes'in yanılmaz olduğu inancı genellikle
terkedilmiştir (a.g.e., II, 384-386) .
B) Gelenek (Tradition). Kitab-ı Mukaddes'in yanında özelikle Katalik kilisesinde
geleneğin önemli bir yeri vardır. "Dini konularla ilgili olup Kitab-ı Mukaddes'te bulunmayan bilginin nakledilmesi" anlamın
daki gelenek, bütün vahyedilmiş dinler
içinde belki de en çok Hıristiyanlık'ta söz
konusudur. Bu anlamda Hıristiyanlık en
gelenekçi olan, geleneği doktrinle ilgili
gerçeğin kriteri yapan dindir. Hıristiyan-

lık'ta,

Mesih hakkındaki bilgilerle bunlateoloji k açıdan önemi ve hıristiyan hayatı için kullanımını içeren apostolik (havarilere ait) öğreti gelenek olarak nitelendirilir (Korintoslular'a Birinci Mektup, 11/
2; Selanikliler'e ikinci Mektup, 2/15).
rın

Katalik kilisesine göre Hz. Isa Tanrı'dan
mesaj almış, havariler de bu mesajı Isa'dan alıp insanlara aktarmıştır. ilk hıristi
yan toplulukları oluştuğunda inci! henüz
yazılmamıştı ve hıristiyanlar. Hz. Isa'nın
şifah'l öğretisine gelenek de denilen havarilerin nakilleriyle bağlanıyorlardı. Pavlus, talebesi Timoteos'a duyduklarını iyi
hıfzedip sadık adamlara emanet etmesini öğütlemişti (Timoteos'a ikinci Mektup,
1/13- ı 4; Il/2). Böylece yeni dini n kurucusuna bağlanan bir zincir oluşmuştur. Aynı kiliseye göre gelenek. kutsal yazıların
naklini ve hıristiyan vahyini yansıtan gelenekle (verbal tradition) kurtuluş bahşe
den kilisenin hayat ve faaliyetini ifade
eden gelenek (real tradition) olmak üzere
ikiye ayrılır. Şifah'l gelenek inciller de dahil olmak üzere yazılı metinlerden önce
ortaya çıkmıştır. Kutsal kitap bir geleneğin sonucu meydana gelmiştir. Katalik
inancında menşelerine göre ilahi, apostolik ve kiliseye ait olmak üzere üç çeşit gelenek söz konusudur. Tanrı veya Mesih ilahi geleneği başlatmıştır. ROhulkudüs'ün
ilham ı altında havariler apostolik geleneği, havariler sonrası kilise de kilise geleneğini oluşturmuştur.

Gelenek ve kutsal metin arasındaki iliş
ki kilise tarihinde önemli bir tartışma konusudur. Katalik kilisesi, kutsal metnin
yanında geleneğin de dini otorite oluşu
nu kabul etmektedir. ROhulkudüs'ün yardımıyla ilk dönem kilisesinden bu yana
gelenek bir yasa olarak varlığını sürdürmektedir. Trent Konsili'nde hıristiyan daktrinin (vahiy) yazılı kitaplarda ve şifah'l gelenekte bulunduğu kabul edilmiştir (a.g.e.,
XIV, 225-228). I. Vatikan Konsili vahyin kıs
men yazılı , kısmen de yazısız gelenekte
bulunduğundan bahsetmiş , daha sonra
bu yazılmamış gelenek kilisenin dini algı
layış biçimiyle özdeşleştirilmiştir. ll. Vatikan Konsili, kutsal kitap ve gelenek arasındaki geleneksel anlam farklılığını vahyin iki değil sadece bir kaynağı olduğunu
belirterek halletmeye çalışmıştır. Buna
göre kutsal kitap ve gelenek tek bir vahyi ihtiva etmektedir.
Ortodoks kilisesine göre gelenek kavramı Kitab-ı Mukaddes, ak'lde, ekümenik
konsil kararları. kilise babalarının yazıları,
kanonlar, ibadet, dua kitapları ve ikonları
içine alan bir bütünü ifade eder. Kitab-ı

Mukaddes geleneğin sadece bir kısmını
temsil eder. Geçmişten gelen her şeyin
aynı değerde olmadığını düşünen Ortodokslar, geleneği oluşturan Kitab-ı Mukaddes ve yedi ekümenik konsil kararlarının yanılmazlığını, otoritesini ve değiş 
mezliğini kesin olarak kabul ederler. Ortodoks kilisesine göre gelenek ROhulkudüs'ün sürekli yön verdiği canlı bir modeldir. Bir başka ifadeyle ROhulkudüs aracılığı ile Mesih'le yakınlaşmaktır.
Diğer taraftan kilise babaları. özellikle
de Nazianzuslu Gregoire (Gregory of Nazianzus, ö. 389), Basil (ö. 379) ve John
Chrysostom'un (ö. 407) yorumları litürjiyi oluşturan söz vejestler. kilise hukukuyla ilgili düzenleme ve kurallarla ikonlar
geleneği oluşturmaktadır (Ware. s. 2052 ı 4). Reformcular, havarilere ait gelenekle havariler sonrasının geleneğini birbirinden ayırarak birinciyi ilah'lvahiy ile (Timoteos'a Birinci Mektup, 5/18; Petrus'un
ikinci Mektubu, 3/1 5), ikinciyi ise beşeri
öğretiyle özdeşleştirdiler. ikinci anlamdaki gelenek ancak birinciyi bozmadığı oranda kabul edilebilir (Well, s. 982). Luther'in
sadece kutsal metinlerin mutlak üstünlüğünü kabul etmesine, bunun dışındaki
bütün geleneklerin beşeri olduğunu söylemesine rağmen Protestanlık'ta bütün
gelenekler atılmadı ve eski konsillerin kararlarına saygı gösterildi; kilise babal arı
Zwingli ve Calvin tarafından zikredildi; fakat bütün bunlar kutsal yazı l ara uygunluk oranında muteber sayıldı.
C) Kitab-ı Mukaddes Tefsirleri. Hıristi
yan din'lliteratürü içerisinde Kitab-ı Mukaddes tefsirlerinin önemli bir yeri vardır. Il. yüzyıldan itibaren kilise babalarına
ait (patristik) literatür içerisinde ortaya
çıkmaya başlayan tefsir faaliyetleri hem
Eski Ahi d hem de Yeni Ahi d üzerine yapı
lan yorumları kapsar. Yeni Ahid içerisinde Eski Ahid'e yapılan referanslarda ilk
hıristiyanların tefsir çalışmalarını bulmak
mümkündür. Hıristiyanlığın ortaya çıkışı
nı yahudi dünyasında meşrulaştırma arzusunun bir sonucu olarak Yeni Ah id yazarları Eski Ahid'i sembolik bir dille yorumlamaya çalışmışlardır. Bu noktada
Yeni Ahid yazarlarının Philo'nun alegorik
tefsir metoduna benzer bir yol takip ettiği açıktır. Fakat onların bu yorumları
oldukça özeldir ve bir tefsir biliminin kuruluşuna kaynaklık ettiği söylenemez.

Patristik literatür içerisinde ilk tefsir
I. yüzyılın sonlarında yazılan
Clement'in birinci mektubu ile (First Clement) başlar. Burada Eski Ahid ahlaki perspektiften yorumlanmaya çalışılmaktadır.
çalışmaları,
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Erken dönemlere ait olmakla birlikte yabilinmeyen , fakat kilise tarafından
Barnabas'a isnat edildiği için Barnabas 'ın
Mektubu (Epistle of Barnabas) diye anı
lan başka bir metin, yahudi şeriatının geçersizliğini göstermek üzere Eski Ahid
üzerine alegorik yorumlar yapar. ll. yüzYılda Mardon'un Luka, Pavlus'un Mektupları (Timoteos'a Birinci ve İkinci mektuplar ile Titus'a Mektup) üzerine yazdığ ı ve
halen kayıp olan tefsiri Antitheses adını
taşıyordu . Gnostik hıristiyanların Kitab-ı
Mukaddes üzerine çeşitli tefsirler yaptı
ğı bilinmektedir. Origen, gnostik kökenli
Valentinus'un öğrencilerinden olan Heracleon'un Yuhanna üzerine yazdığı tefsirlerden çeşitİi iktibaslar yapar. Basilldes'in
Exegetica başlığını taşıyan bir İncil tefsiri vardı. Nag Harnınadi metinleri arasın 
da da tefsir mahiyetinde çalışmalar bulunmuştur. Justin Martyr. ll. yüzyılda alegorik bir yorumla Eski Ahid'de İsa ile ilgili
olarak düşündüğü kehanetleri değerlen
zarı

dirmiştir.

Bilimsel anlamda Kitab-ı Mukaddes tefsirinin ilkkurucusu Origen'dir. Onun Scholia adlı eserinde Tevrat'ın ilk dört kitabı,
işaya, Vaiz. Mezmurlar. Matta, Yuhanna,
Galatyalılar'a Mektup ve Vahiy üzerine yorumlar yer alır. Ayrıca Neşldeler Neşlde
si'ne tefsir yazdığı bilinmektedir. Origen,
aynı kitapları ve diğer pek çok Kitab-ı Mukaddes bölümünü çeşitli tefsir kitapların
da ve vaazlarında da yorumlamıştır. Kendisinden öncekilerden farklı olarak Grigen fikirlerini hermenötik (kutsal kitap
yorumu) üzerine kurmuştur. Bunun en
açık örnekleri De Principiis adlı eserinin
dördüncü kitabında görülmektedir. Platon'un beden, can ve ruh ayırım ı nı (New
Catholic Encyclopedia, II, 499) kutsal metin! ere uyariayan Origen'e göre Kitab-ı
Mukaddes bedeni, yani ilk bakışta taşıdı
ğı literal ve tarihi anlam, kendisinin uygulamada genellikle dikkate almadığı fiziki
veya ahlaki anlam, Kitab-ı Mukaddes'ten
gelen diğer bütün anlamları ihtiva eden ·
ruhi (sembolik) anlam olmak üzere üç şe
kilde anlaşı labilir. Grigen ayrıca, Kitab-ı
Mukaddes yazarının nadiren de olsa tarihi veya literal anlam konusunda hataya
düşebileceğini kabul eder ve bu hatalı anl am l arın reddedilmesi gerektiğini söyler.
itibaren ortaya çıkmaya
üç hıristiyan okulu Kitab-ı Mukaddes üzerine çeşitli tefsirler yapm ıştır.
Klasik hıristiyan tefsir geleneği bir anlamda bu üç okulun geliştirdiği görüşleri n
devamı niteliğindedir. a) İskenderiye Oku lu. İlk hıristiyan teoloji okulu olup Pantalll.

yüzyıldan

başlayan
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en us tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Bu zat hakkında fazla bilgi yoktur. Onun yerine geçen İskenderiyeli Clement (ö . 220) Philo'nun alegorik metodundan etkilenmiş, kutsal kitabın üç ayrı anlam ihtiva ettiğini (literal, ahlaki ve alegorik) ileri sürmüştür. Stromateis, Paidagogos ve Protrepticos adlı eserleri Kitab-ı Mukaddes tefsiri açısından zengin
materyaller vermektedir. İskenderiye Piskoposu Saint Dionysius'un Vaiz ve Luka
üzerine tefsirler yazd ı ğı bilinmektedir.
Uzun yıllar İskenderiye okulunun başkan
lığını yapan Kör Didymus da Eski ve Yeni
Ahid hakkında yorumlar yapmıştır. b)
Kapa dokya O kulu. Grigen ve İskenderiye
okulundan etkilenen Kapadakyalı kilise babaları arasında en önemlileri Aziz Basil,
Nazianzuslu Gregoryve Nyssalı Gregory'dir. Kapadokya okulu literal ve alegorik bakış arasında kalmışsa da çoğunlukla alegorik metoda meyletme eğilimi içinde olmuştur. c) Antakya Okulu. lll. yüzyılın sonunda Aziz Lucian tarafından kurulmuş
tur. iskenderiyeliler'in görüşlerine zıt olarak literal ve tarihi tefsir geleneğini geliş. tiren okulun en önemli temsilcileri Aziz
Eustathius, Tarsuslu Diodore, Aziz John
Chrysostom ve Mopsuestialı Theodore,
Cyrli Theodaret ve Suriyeli Ephraem'dir.
Hem Antakya hem de İskenderiye'nin
tefsir metotları Batı'da Latin babaları arasında takipçiler bulmuştur. Batı'ya tealojik Latince'yi kazandıran Tertullian, kutsal metinler hakkında tefsir yazmaması
na rağmen yazılarında bazı metinleri litera! olarak yorumlamıştır. Romalı Aziz
Hippolytus İ skenderiye etkisi altında pek
çok Grekçe tefsir kaleme almıştır. Pettaulu Victorinus çeşitli tefsirler yapmış olmakla birlikte bunlardan sadece Vahiy
tefsiri günümüze kadar gelmiştir. Grigen'in tesiri altında kalarak tefsir yapan
önemli bir isim de Aziz Hilary'dir. Aziz
Ambrose'un, herhangi bir tefsir yazmaınakla birlikte Eski ve Yeni Ahid'in çeş itli
kitapları hakkında vaazlarında alegorik
yorumlarda bulunduğu bilinmektedir. Kitab-ı Mukaddes çalışmalarının babası sayılan Aziz Jerome eseri Latince'ye tercüme etmiş, ayrıca Eski ve Yeni Ahid'in çeşitli kitaplarına tefsirler yazmıştır. Batı'
da hıristiyan teolojisinin gerçek anlamda
kurucusu olan Aziz Augustine, vaazların
da alegorik ve mistik yorumları kullanır
ken teolojik yazı l arında literal tefsir metodunu benimsemiş, TekYin'in bazı ilk bölümlerini dört defa tefsir etmiştir. Onun
TekYin üzerine yaptığı en önemli t efsir

De Genesi ad

Litteram'dır.

Contes-

sions'un son üç bölümünde de

yaratılış

bahsini alegorik olarak yorumlamıştır.
Bunların dışında çok sayıda tefsir çalışma
sı vardır. Latin kilise babaları içinde tefsir
yapan kişiler arasında Peter Chrysologus
ve Cassiodorus zikredilebilir.
Ortaçağ tefsirleri genel olarak ilki VII.
yüzyılın ortalarından XIII. yüzyılın sonlarına kadar manastır tefsirleri, ikincisi de
XII. yüzyıl sonlarından XVI. yüzyıla kadar
skolastik tefsir olmak üzere iki dönemde
incelenebilir. İlk dönem tefsirleri çoğun
lukla halkı yetiştirmeyi ön planda tuttukları ve bu dönemdeki din adamları Kitab- ı
Mukaddes'in asıl dilini bilmedikleri için
ortaya ilmi sayılabilecek tefsirler çıkma
mıştır. Bu dönem tefsirleri ağırlıklı olarak
Grigen'in alegorik bakışını benimsemiştir.
XII. yüzyılın sonlarında tefsir ayrı bir disiplin ve teoloji de bağımsız bir ilim olarak
ortaya çıkmıştır. Bu dönemin öncü yorumcusu Laonlu Anselm'dir. Onun Glossa Ordinaria adlı eseri bu yüzyılın en etkili tefsiri olmuştur. XII. yüzyıldaki diğer tefsir
çalışmalarının en önemlileri Peter Lombard'ın Major Glossatura 'sı, Peter Comestor'un Historia Scholastica'sı ve St.
Victorlu Richard'ın eserleridir.
XIII. yüzyılın ünlü müfessirleri Stephan
Langton, erernonalı Raymond, Saint Bonaventure, Albertus Magnus ve Thomas
Aquinas'tır. Fakat şüphesiz bu dönemin
en önemli yorumcusu Eyub, Mezmurlar' ın ilk elli bölümü, Yeremya 1-42 arası,
Yuhanna, Pavlus'un mektupları ve Matta
üzerine yorum l arı bulunan Thomas Aquinas'tır. XIV. yüzyılda kayda değer tefsir
çalışmalarının yapıldığı söylenemez. Bu
dönemin üç önemli yazarı Oorniniken Meister Eckhart, Nicholas Trevet ve Lyralı
Fransisken Nicholas 'tır. Eckhart Tekvln
üzerine biri literal, diğeri alegorik iki tefsir yazmıştır. Ayrıca Çıkış. Hikmet, Siracide ve Korintoslular'a Birinci Mektup ile
Yuhanna üzerine şerhleri vard ı r. Lyralı
N icholas'ın en iyi bilinen çalışması olan

Postillae perpetuae in vetus et novum
Testamenturo geniş etki yapmıştır. XV.
yüzyılın sonunda skolastik tefsirin çöküşü ve alegorikyorumlara dönüş Jean Gerson ve Carthus i anlı Denis'in çalışmaları
na yansımıştır.
XVI. yüzyılda Grekçe ve İbranice bilgisinin artması ile birlikte Kitab-ı Mukaddes
tefsirlerinde önemli değişiklikler vuku bulmuştur. Bu yenilikler reformcu müfessirleri derinden etkilemiş, özellikle aydınlan
macı sayılabilecek Erasmus'un Kitab-ı
Mukaddes'e filolojikyaklaşımları bu dönem tefsircilerin çoğunda tesirini göster-
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miştir.

Bu yüzyılda Lorenzo Valla Yeni Ahid
üzerine tenkidl yorumlar yapmıştır. Konrad Pellikan'ın Commentaria Bibliorum
adlı çalışması da filolojik tefsire giriş mahiyetinde bir eserdir. Martin Luther'in
bilinen tek tefsir çalışması Galatyalılar'a
Mektup'un tefsiridir.

hannis'tir. Pistis, yeniden dirilen Tsa ile
müridieri arasındaki dialogu içerir, konusu düşüş ve kurtuluştur. Apocryphon
Johannis'in konusu da şer ve ondan kurtuluş yoludur. Mısır'da Nil üzerinde Nag
Hamadi'de bulunan metinler de gnostik
hıristiyan literatürünü yansıtır.

XVIII. yüzyıldan itibaren tefsir çalışma
ları büyük oranda aydınlanmacı felsefenin bakış açısını yansıtır. Öte yandan Richard Simon ile birlikte filolojik bilgi kullanılarak Kitab-ı Mukaddes'in tarihi açıdan
değerlendirilmesi tenkitçi bir bakışın ortaya çıkmasına yol açmıştır. XIX. yüzyılın
sonuna kadar yapılan tefsir çalışmaların
da ağırlıklı metot fi loloji olmuş. nihayet
XX. yüzyıldan itibaren hıristiyan tefsir çalışmaları bağımsız bir disiplin olmaktan ziyade tarih ve teolojik araştırmaların bir
alt dalı haline gelmiştir.

Ortodoks literatürü ancak ll ve lll. yüzyıldan sonra yeniden canlanır. Bu literatürün ilk örnekleri çoğunlukla gnostik
gruplara reddiye mahiyetindeki müdafaanamelerdir (apoloji) . Quadratus'un 124
yılı civarında yazdığı apoloji Ortodoks literatürün ilk ürünü olarak bilinmektedir.
Justin'in Yahudiliğe karşı Hıristiyanlığı savunduğu Trypho ile Dialog'u da oldukça önemlidir. Gnostiklere en ağır eleşti
ri lrenaeus'un Adversus Haereses adlı
eserinde ortaya konmuştur. Hippolytus
da gnostikleri eleştirir. Tertullian'ın Apology'si ise putperestlere karşı ağır bir
eleştiri olarak klasikleşmiştir.

D) Patristik Literatür. Genel olarak
"patristik literatür" ifadesi, erken hıristi
yan babalarının (bk.ABA) yaptığı çalışma
ların bütününü anlatmak için kullanılır ve
1. yüzyıldan Vlll-IX. yüzyıllara kadar uzanır. Patristik literatürün bitiş sınırını daha örgütlü kurumların oluşturduğu felsefi mahiyette çalışmalar belirler. Patristik literatürde de felsefi unsurlar bulunmakla birlikte bu döneme ait eserlerin asıl
amacı doğrudan felsefe yapmak değil Hı
ristiyanlığı savunmaktır. Patristik literatürün yazıldığı şartlar bir yandan yahudilerin. öte yandan gnostiklerin oluşturdu
ğu bir arka plana dayanır: kilise babaları
da gerek bilgi gerekse üslüp açısından bu
mirasın etkisi altında kalmışlardır. Bu literatür içinde kaleme alınan eserlerin genel karakteri öğretici ve savunmacı bir
mahiyete sahip olmasıdır. İlk patristik
eserler Didache. Barnabas'ın Mektubu ve
Hermas'ın Çobanı gibi Yeni Ahid'in kanonizasyonu sırasında kaleme alınan öğre
tici mahiyetieki çalışmalardır. element'in
birinci mektubu, Antakyalı lgnatius'un
yedi mektubu , İzmirli Pqlycarp'ın Filipililer'e Mektubu ve Polycarp ' ın Şehadeti
(Martyr Polycarp). Papias'ın İnciller'le ilgili
fragınenieri ve element'in ikinci mektubu gibi diğer eserler aynı mahiyettedir ve
aynı döneme tarihlendirilir.
Yaklaşık

ll. yüzyıldan itibaren Hıristiyan
lık içerisinde güç kazanan gnostik grupların kendi literatürlerini oluşturmaya
başladığı bilinmektedir. Bu tip çalışmaları
ilk defayapanlar Basilides ve Valentinus'tur. Ortodoks babaları bu tip eserleri şid
detle eleştirmiştir. Bu döneme ait gnostik çerçeveli birkaç eserden en kayda değeri Pistis Sophia ile Apocryphon Jo-

ll. yüzyıldan IV. yüzyıla kadar olan süreçte Hıristiyanlığın entelektüel merkezi
İskenderiye'de odaklanır. Eflatuncu tesirler taşıyan ve mistik yanı ağır basan
görüşleriyle bu okulun gerçek kurucusu
· eıement. Stromateis adlı eserinde yahu di-hıristiyan mirası ile orta Platonizm'in
bir sentezini yapar. Fakat bu okulun en
önemli ismi şüphesiz Origen'dir. Tefsirleri ve vaazları yanında pagan filozof eeı
sus'a karşıyazdığı reddiye (Contra Ce/sus)
en önemli çalışmasıdır. Aynı dönemde Kuzey Afrika'da Latin hıristiyan kültürü gelişmeye başlar. Bunların ilk önemli temsilcisi olan Novatian De Trinitate'sinde
gnostik kökenli fikirleri eleştirir. Dönemin
diğer önemli iki ismi eyprian ile Lactantius'tur.
IV ve V. yüzyıllar arasında meydana getirilen patristik literatür mezhep çatışma
larıyla ilgilidir. Dönemin önemli eserleri
arasında . aslında bir tarihçi olarak bilinen
ve İznik kararlarına karşı Ariusçu eğilimi
olan Eusebius'un Historia ecclesiastica'sı kayda değer bir çalışmadır. Aynı yazar. çeşitli tefsir çalışmaları ve Ankara lı Marcellus'a karşı polemik kitapları da
yazmıştır. Onun etkisi Kudüslü Cyril'in Catecheses'inde ortaya çıkar. Daha tutucu
kanatta, İznik akldesini benimseyen Athanasius'un Apologia Contra Arianos
adlı polemiği önemlidir. Athanasius'a ait
başka polemik kitapları da vardır. Tesllsin
formüle edilmesine önemli katkıları olan
üç Kapadakyalı baba da çeşitli eserler kaleme almışlardır. BasH'in Ariusçuluğa karşı yazdığıAdversus Eunomium ve De
Spiritu San c to adlı çalışmalarıyla Nyssa-

lı

Gregory'nin Sermo Catecheticus ve
Nazianzuslu Gregory'nin Theological
Addresses'i meşhurdur.
Kilisede lll. yüzyıldan itibaren Doğu 'dan
gelen manastır hayatı etkili olmaya baş 
lamıştır. Manastır hayatının Mısır'daki

kurucusu olan Anthony ve Ammonas ' ın
Koptça yazdıkları eserlerin Grek ve Latince tercümelerinin bir kısmı günümüze
ulaşmıştır. Evagrius Ponticus da geniş bir
külliyat bırakan münzevilerdendir. Manastır çevrelerinden Athanasius'un yazdığı Vi ta Antonii gibi biyografik eserler
de vardır. Mısır manastır ruhunu yansı
tan önemli eserlerden biri V. yüzyıl civarında derlenmiş olan Babaların Söyleşileri adlı eserdir. V. yüzyılın ilkyarısında
İskenderiye okulunun yanında, fakat ona
zıt olarak Antakya okulu parladı. İsken 
deriye okulunun batıni yapısına karşılık
Antakya okulu Kitab-ı Mukaddes'i literal
anlamda yorumluyordu. Antakya okulunun gerçek kurucusu olan Tarsuslu Diodore'ye ait pek çok çalışma vardır.
IV. yüzyıla doğru gelişen bir başka literatür Urfa ve Nusaybin merkezli Süryanl
hıristiyan literatürdür. İlk büyük Süryanl
babası Aphraates'ten günümüze yir mi
üç çalışma kalmıştır. Diğer önemli isim
Suriyeli Ephraem'dir. Ona ait çok sayıda
eser arasında tefsirler, ilahiler ve apolojiler de bulunmaktadır. Ephraem'in ölümünden sonra Urfa okulu İbas'ın katkısıy
la Antakya okulunun anlayışına yaklaştı.
Urfa Piskoposu Rab b ula ise Antakya teolojisinden ziyade İskenderiye teolojisine
kaydı. Onun çok sayıda mektubu ve ilahisiyle Nestorius'a karşı bir vaazı ve çevirileri vardır. Yine Urfalı bir yazar olan Narses Nestürl kilisesinin önemli tealogların 
dan biri olup içinde tefsir ve vaazlarla ilahllerin de bulunduğu çok sayıda eser yazmış . ancak bunlar günümüze ulaşmamış
tır. V. yüzyılın ikinci yarısında Urfa'da çalışan Mabbuğlu Philoxenus ise bir monofizittir ve ona ait on üç vaaz ile Kitab-ı Mukaddes'in Süryanlce tercümesinin gözden geçirilmiş bir çevirisi bilinmektedir.
428'den itibaren

Doğu'da

ve

Batı'da

ağırlık kazanan Kristolojik (Isa merkezli)
tartışmalara

paralel olarak patristik liteda genellikle Nestürller ve
Kadıköy Konsili taraftarları arasında Isa'nın kişiliği konusunda yapılan tartışma
lardan oluşmuştur. Aynı dönemde Latin
literatürü Grek literatüründen daha geri
idi. IV. yüzyıldaki en önemli isim, astroloji
eserleri ve apolojileri de bulunan Julius
Firmicus Maternus'tur. Patristik dönem
Avrupa'sında ilk önemli çalışmaları yaral

çalışmalar
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panlardan biri Poitiersli Hilary'dir. Diğer
önemli isimlerden Milanlı Ambrosa iyi bir
hatip ve apolojistti. Jerome ise Kitab-ı
Mukaddes uzmanı olup Kitab-ı Mukaddes'i Latince'ye tercüme etmiş, ayrıca çok
sayıda pelemik kaleme almıştır. Fakat
bu dönemin en önemli filozofu şüphesiz
Augustine'dir; onun en iyi bilinen eserIeri olan Confessiones ile De Civitate
Dei hıristiyan teolojisinin en meşhur klasikleridir. VI. yüzyıl Latin patristik literatürünün nihai safhası olup bu dönemin
en önemli şahsiyetleri filozof ve devlet
adamı Boethius ile yazar, edebiyatçı. filozof Cassictarus ve güçlü bir şair olan Venantius Fortunatus'tur.
Patristik literatür Grek dünyasında daha uzun sürmekle birlikte V. yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu'da bir durgunluk başladı. Buna rağmen teoloji alanın 
da Bizanslı Leontius kayda değer çalışma
lar yapmıştır. VII ve VIII. yüzyıllardan itibaren Doğu Hıristiyanlığı'nda patristik literatürün son iki ismi, kendisine mistik
ağırlıklı eserler atfedilen Dionysius Areopagite ile İslam coğrafyasında yaşamış
olan Yuhanna ed-Dımaşki'dir. Yuhanna'nın en önemli eserlerinden biriPege gnöseös'tur (hikmet kaynağı). Üç bölüme ayrılan bu eserin ilk bölümü felsefe, ikinci
bölümü heretikler. üçüncü bölümü Ort odoks imanıyla ilgilidir. İslam'a yönelik
eleştiriler kitabın ikinci bölümünde yer
alır. Ayrıca onun hıristiyan inancına yönelik, heretik hıristiyan mezheplerini eleş
tiri mahiyetinde kaleme aldığı çok sayıda
çalışmasının olduğu bilinmektedir.

Patristik dönemle Ortaçağ literatürünü birleştiren çalışmaların ilk örneklerinden biri, İngiliz kökenli keşiş Bede'nin VII
ve VII I. yüzyıllar arasına tarihlendirilen
Historia Ecclesiastica Gentis Angiorum adlı eseridir. Bede'nin bundan baş
ka tabiat tarihi, kronoloji, tercümeler ve
tefsire kadar uzanan çeşitli eserleri vardır. Bede'nin öğrencis i olan Alcuin çok
sayıda tefsir ve dogmatik esere sahiptir.
"Caroline minuscule" denilen el yazısı sistemini geliştirerek kutsal yazıların kolay
yazılmasına katkıda bulunmuştur. Aleuin'in öğrencilerinden Rabanus Maurus da
dualar, gramer, vaazlar, martiroloji (şe
hidler bilimi) ve keşişler için çeşitli kıla
vuzlar yazmıştır. Daha çok teknik mahiyette ve pratik kılavuzlar tü ründeki bu
dönem çalışmalarına ait ilk felsefi ve teolojik eser iriandalı John S. Erigena'nın
De Divisione Naturae'sıdır. Yazar bu kitabında Tanrı'nın tabiat içerisindeki konumunu ele alır; canlıların Tanrı'dan Yeni
Ef!atuncu bir bakışla nasıl sud Gr ettiği konusunu işler. Ayrıca onun Yuhanna ineili
üzerine bir tefsiriyle çeşitli felsefi eserleri mevcuttur. Xl. yüzyılın en önemli filozofu olarak Canterbury Başpiskoposu Anselm'in reformist mahiyetieki Cur De us
Homo, De Conceptu virginali et paccato originali, De Processione Spiritus Saneti adlarını taşıyan üç eseri oldukça önemlidir. XII. yüzyılda din ve politika
arasında ilişkiler kurmaya çalışan Salzburili John'un Policraticus'u din ve devlet işleri arasındaki münasebetle ilgilidir.
Onun mantık ve metafiziğe dair Metalogicon adlı önemli eseri yanında tarih
konusunda eserler yazdığı da bi!i'nmektedir.

E) Patristik Dönem Sonrası Dini Literatür. Patristik dönem sonrasında literatür önceki dönemin yoğun apolojetik havasından kurtuldu; bunun en önemli seXIII. yüzyıldan itibaren hıristiyan litebebi, Hıristiyanlığın artık tehdit unsuru
ratürüne hakim olan tek isim Ortaçağ'ın
olarak gördüğü diğer dinleri saf dışı bırak
en büyük filozofu Aquinalı Thomas'tır.
mış o l masıdır. Bu dönemin en belirgin
İtalyan kökenli Oorniniken rahibi olan bu
özelliği, artık basit ilmihal kitaplarına gedüŞünürün
en önemli iki eserinden biri
rek kalmadığı düşüncesiyle felsefi çalış
misyonerler için kılavuz mahiyetindeki
malara ağırlık verilmesidir. Fakat bu çalışmaların temel amacı objektif felsefi . Summa Contra Gentile, diğeri Aristocu perspektiften teolojik bir çalışma olan
gerçeğe ulaşmak olmayıp hıristiyan dogSumma Theologiae'dır . Aynı zamanda
malarını sabitleştirmektir. öte yandan,
kutsal kitaba ve Aristo'ya yazdığı şerhler
aslında patristik filozoflarca başlatılan süde önemlidir. Aquinalı Thomas. bir anlamrecin de bir devamı olarak bu literatür
da hıristiyan Batıliteratürünün hem zirgittikçe Grek düşüncesinin hakimiyetine
vesine hem de düşüşünün başlangıcına
giren bir havaya bürünmüştür. Patristik
işaret eder. Nitekim ondan sonra reform
dönem sonrasının hıristiyan düşüncesi,
hareketine kadar olan süreçte Katalik fikAugustine'in kalıcı tesiriyle uzun bir süre
Yeni Eflatuncu felsefenin etkisinde geliş
riyatında iç ve dış problemler sebebiyle
ti. Fakat XII ve XIII. yüzyıllardan itibaren
durgunluk süreci başlamış , XV ve XVI.
Aristo ağırlıklı Arapça metinlerin Latinyüzyıllardan itibaren yeni hıristiyan literace'ye çevrilmesi Batı'da Aristocu fikirlerin
türü büyük oranda reformcu din adamyayılmasına sebep oldu.
larının tekeline girmiştir.
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Katalik düşüncesi ve Rönesans hümanizmi arasında yer alan Erasmus reform
hareketine katkıda bulunan, fakat aynı
zamanda onu eleştiren bir isim olarak
önemlidir. Erasmus'un, gününün din anlayışını eleştiren hiciv ağırlıklı iki çalışması
olan Moriae Encomium ve Colloquia
familiaria klasikleşmiş eserlerdendir. Ayrıca Kitab -ı Mukaddes ve kilise babaları
nın yazılarıyla ilgili çeşitli eserlerinin olduğu da bilinmektedir.
Reform hareketinin büyük ismi Martin
Luther'in çok sayıda çalışması vardır. Baş
ta bu çalışmalar olmak üzere reform literatürü Katalik dogmalarının eleştirisine
ve reform inancının savunulmasına adanmıştır. Luther'in klasikleşmiş eserleri Hı 
ristiyanlı ğın müdafaasını yaptığı Von der
Freiheit eines Christenmenschen, Katolik doktrinleri ni eleştirdiği ve sakramentlerin sayısını ikiye indirdiği De Captivitate Babylonica ecclesia praeludium, papalığı eleştirdiği On the Papacy
at Rame, ilmihal mahiyetindeki Von den
guten W erken gibi eserlerdir. Ayrıca vaazlar, Kitab-ı Mukaddes tefsirleri ve polemikleri içeren çok sayıda çalışması vardır. Reform hareketinin diğer önemli ismi olan Jean Calvin'in Protestanlığı savunduğu Christianae Religionis lnstitutio
adlı kitabı da klasikleşmiş bir eserdir.
XVII.

yüzyıldan

sonra Katalik kilisesi Aysürecine paralel olarak içe kapanma dönemine girer. Hıristiyan literatüründe bu durgunluğun ilerleyişini görmek mümkündür. Kilisenin misyon faaliyeti yeni çalışmaları ancak ilmihal çerçevesinde üretir. Hıristiyan teolojisinin yeni
literatürü XX. yüzyılın ortalarından itibaren görülmeye başlar. Bu literatür, genellikle globalizmin getirdiği çok kültürIülükte Hıristiyanlığın yerini tesbit etmeye yöneliktir ve bundan dolayı da büyük
oranda diyalog kavramının felsefileştiril 
mesine ağırlık vermiştir.
dınlanma

F) Mistik Yazılar. Hıristiyan literatüründe mistik çalışmalar büyük oranda X. yüzyıldan sonraki döneme tekabül eder. O
güne kadar kilisede hakim olan rasyonel
felsefenin artık yeterli olmaması şeklin
de tezahür eden kendi iç dinamikleri dı 
şında mistik literatürün gelişmesinin X.
yüzyıl sonrasına denk düşmesi iki dış sebeple ilişkilidir. Bunlardan biri, bu tarihte Avrupa'da feodal toplumun çöküşüyle
birlikte gelen sıkıntılı bir atmosferin yarattığı karışıklıklardır. Kilisenin merkezi
otoritesini sarsan pek çok heterodoks tarikatın ortaya çıkışının aynı döneme rastlaması bir tesadüf değildir. İkinci önemli
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sebep, özellikle XIV. yüzyıldan itibaren islam ve kısmen yahudi mistisizminin katkısında aranmalıdır. Avrupa Hıristiyanlı
ğı ' na bu kanal herhalde her iki mistik kültürün yoğunlaştığı İspanya aracılığıyla
açı l mıştı. Mistik literatürün temel konusu Tanrı'nın yüceliği , insanın O'nun karşı
sındaki aczi, fakat Isa ile birleşme suretiyle Tanrı'ya yakınlaşma çabasıdır. Mistik literatürde zengin imajlar vardır ve
bunlar çok defa Isa etrafında oluşmuş 
tur. İyi bilinen örneklerden ilki Doğu 'dan
çıkar. X-Xl. yüzyıllar arasında yaşayan Ermeni mistiği Narekli Gregory. temel eseri Matean O ghb ergowt'unda (Ağ ıt kit ab ı) insanın Tanrı 'ya olan bağımlılığını
şii rsel bir ifadeyle dile getirir. Ayrıca Neşi
deler Neşldesi ' ne yaptığı yorumları içeren
bir de tefsir kitabı vardır.
Xl ve XIII. yüzyıllar arasında yaşayan
Avrupa Hıristiyanlığı ' nın üç büyük mistiğ i nden ilki Claivauxlu Bernard ' dır. Tealog
olan ve reformcu mahiyette fikirleri bulunan Bemard çoğu Isa sevgisini işleyen
mistik eserler kaleme almıştır. Onun tefsir mahiyetinde çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. İkinci önemli mistik Güneşe İldhi, Tembihl er ve Ahid adlı kitapl arı ile tanınan Assisili Francis. son isim ise
Alman mistiği Meister Eckhart'tır. Ona
ait 11 Ovaaz. on sekiz risale ve altmış parçadan oluşan broşür günümüze ulaşmış
tır.

XIV. yüzyılda yazarı bilinmeyen, fakat
mistik çevrelerde oldukça etkili olan The
Cloud of Unknow ing adlı bir kitap ortaya çıkar. ingilizce yazılmış olan bu eserin kaynağı genellikle Dionysius Areopagite'nin Theologia Mystica adlı eserine
kadar çıkarılmaktadır. XIV ve XV. yüzyı 
lın kesişme noktasında ortaya çıkan en
önemli mistik Thomas A Kempis'tir. Bir
Alman mistiği olan Kempis'in çok sayıda
şiir, vaaz verisalesi vardır. En önemli eseri
ise De imitation e Christi et contemptu
omnium vanitatum mundi'dir.
XVI. yüzyılın iki büyük mistiğinden ilki
İspanyol John ofthe Cross'tur. En önemli eserleri Noche obscura del alma (Ruhun karanlık gecesi). Cantica espiritual (Manevi ilahi) ve Llama de amor viva (Aşkın
canlı alevi) adlarını taşımaktadır. Diğeri ise
Avilah Teresa'dır. İspanyol kökenli olan bu
kadın mistiğin en tanınmış eseri rahibelere öğütleri içeren, mistik ağırlıklı, mükemmellik yoluna ve ibadete adanmış bir
hayatı temsil eden The Interior castle'dir (Batınl kale) . XVII. yüzyılın son önemli
mistiğ i LuthereHer arasından çıkan Jakob Boehme'dir. İki önemli eseri Şafa-

ğın Başlangıcı ve M esi he Giden Yol'da Isa'ya olan bağlılığı vecd ifadeleri içinde dile getirir.
XVII ve XVIII. yüzyıllardan başlayarak
hıristiyan mistik literatüründe bir zayıf
lama görülür. Bu dönemde Fransız Madame Guyon ve Emanuel Swedenborg gibi
bazı önemli mistikler çıkmışsa da bunların çalışmaları zayıf imajlarla doludur ve
psikolojik olmaktan ziyade felsefidir. XIX.
yüzyıldan itibaren hıristiyan mistisizminde teosofistlerin etkisi görülürse de bu
tarihten sonra mistik literatür gittikçe
fakirleşmiş ve XX. yüzyılda neredeyse tamamen kaybolmuştur.
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IV. HlRiSTiYAN İNANÇLARI

A) İnanç Esaslarının Teşe kkül ü. Hıristi
yan literatüründe inanç kavramının karşılığı olarak kullanılan temel kelime dogmad ır : buna ya kı n anlamda confessio ve
fides kelimeleri de kull anılır. İ lk hıristiyan
lar dogma terimini, "ilahi vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti " anlamında kullandılar.

Kilisenin ( Protestanlık hariç) dogma ifadesinden anladığı şey kökeni ilahi olduğu için değiştirilemeyecek inançlar bütünüdür. Bu öğretilerin hıristiyanların kurtuluşu için hayati önem arzettiğine inanılmakta, bunlardan birinden ayrılmanın
hem kurtuluş hem de kilisenin hayatiyeti
için tehlikeli olduğu kabul edilmektedir.
Kilise geleneğine göre dogmaların kökeni Yeni Ahid'de bulunur. Bununla birlikte dogmaların oluşumunda kökeni Yeni
Ahid'e çıkan kavramları şerheden gele-

açıdan bakıldığında hıristiyan

dogmalarının oluşumu,

Yeni Ahid külliyaortaya çıkışından itibaren çevredeki
sosyokültürel şartların etkisi göz önüne
alınmadan doğru olarak değerlendirile
mez. Hıristiyan inancının Yeni Ahid'e has
otantik kaynaklarından başka Yahudilik
ve Grek- Roma kültürüne kadar uzanan
farklı kaynakları da mevcuttur. Bu kaynakların hepsi dogmaların tesbit edilmesinde ayrı ayrı roller üstlenmiştir. Mesela
Pavlus'un mektuplarında görülen Tanrı
ile insan arasındaki ilişkinin Roma hukuk
terminolojisi çerçevesinde ele alınışı dönemin geçerli hukuk literatürünün etkisini yansıtır. Öte yandan tesllsin formüle
edilmesinde Yeni Eflatuncu felsefenin etkisi açıktır. Böylece dogmaların tesbit edilmesi sürecinde dini kaynaklardan başka
felsefi ve kültürel telakkiler de etkili olmuş. fakat yine de kilise dogmaların oluşumunu tamamen ilahi irade ve ilhamın
etkisinde gerçekleşen bir gelişme olarak
kabul etmiştir. Protestanlık hariç kilisenin bugün resmen benimsediği dogmalar hıristiyan inancının temeli olarak götının

rülmüştür.

Hıristiyan
Mı.ıkaddes
in a n ç l a rın

inanç ve doktrinleri Kitab-ı
öncesi havari inanç l arına. bu
b e lirl e di ğ i kutsal y az ıl a r a ve

konsil kararlarına dayanmaktadır. Başlan
gıç yıllarında hıri stiyanların Tevrat dışın
da kutsal kitapları yoktu. Zamanla Pavlus, İncil yazarları , Petrus ve diğerleri Hz.
Isa ile ilgili şahit oldukları veya duydukları şeyleri yazmaya koyuldular: önce Pavlus'un mektupları , daha sonra da inciller
kaleme alındı. Bu yazılar inananlarca Tanrı tarafından ilham edilmiş bilgiler, iman
esasları olarak kabul edildi. Hıristiyanh
ğın bugünkü inançları, Pavlus ta r afından
kaleme alınan ve inciller'den önce hıristi
yanlar arasında yayılan mektuplar vasıta
_sıyla ortaya konmuş . daha sonra bu esaslara uyan inciller kutsal kabul edilmiştir.
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