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TESLÎS

baba þeklinde bazan çoðul olarak bahse-
dilmesi, ayrýca Tanrý ile baðlantýlý biçimde
mevcudiyet, hikmet kelime ve ruh gibi söz-
cüklerin kullanýlmasý gibi hususlar teslîs
doktrini lehine birer delil kabul edilse de,
modern Kitâb-ý Mukaddes araþtýrmacýlý-
ðýndaki hâkim görüþ söz konusu ifade ve
kullanýmlardan hareketle bedenleþen (hu-
lûl / enkarnasyon) çok unsurlu bir Tanrý fik-
rine ulaþmanýn baðlam dýþý sayýlacaðý yö-
nündedir. Fakat bilhassa yahudi gnostik
ve mistik çevrelerde kullanýlan logos fik-
rinin hýristiyan teslîsinin ve Îsâ’nýn ilâhlýðý
inancýnýn oluþumunu etkilediði açýktýr.

Teslîs kelimesi (triados), ilk defa Antak-
ya Patriði Teofilos tarafýndan yaklaþýk 180
yýlýnda bugün anlaþýlan mânada teslîs
doktrinini kastetmeden Tanrý, Tanrý’nýn
kelimesi ve Tanrý’nýn hikmeti (ruhu) þek-
linde kullanýlmýþtýr. Ýlk kilise babalarýndan
Irenaeus (II. yüzyýl), oðul ve ruhu tek bir
Tanrý’nýn (baba) farklý görünümleri biçi-
minde yorumlamýþtýr. Ýlk Latin kilise baba-
sý Tertullian (ö. 225), bir asýr sonra doktrin-
leþecek olan teslîs inancýný belirleyecek þe-
kilde ilâhlýktaki üç unsurdan bahsetmiþ,
bunlarýn özde bir, fakat þahsiyet olarak (Lat.
personae = gerçek tabiatý gösteren mas-
ke) ayrý olduðunu ve bu þahsiyetlerden her
birinin kâinatýn yaratýlýþýnda farklý birer
fonksiyon icra ettiðini ileri sürmüþtür. Bu-
na göre ilk þahsiyetin (baba) görevi yarat-
ma, ikinci þahsiyetin (oðul) görevi kurtar-
ma, üçüncü þahsiyetin (kutsal ruh) göre-
vi kutsamadýr. Doðu kilisesinin en büyük
teologu kabul edilen Ýskenderiyeli Orijen
(ö. 254), hiyerarþik bir teslîs anlayýþý öngö-
rüp babadan mânevî olarak çýkan kelime-
nin ya da oðulun kâinatý idare etme, keli-
meden çýkan kutsal ruhun ise azizlere il-
hamda bulunma görevini üstlendiðine iþa-
ret etmiþtir.

IV. yüzyýlda Ýmparator Konstantinos’un
hýristiyanlara yönelik tolerans kararýnýn ar-
dýndan genelde Hýristiyanlýk, özelde teslîs
inancý açýsýndan yeni bir geliþme ortaya
çýkmýþtýr. Konstantinos imparatorluk için-
de birliði tesis etmek amacýyla, diðer bir
ifadeyle imparatorluðun birliðinin temina-
tý olarak Hýristiyanlýk içinde de birliði ge-
rekli görmüþ, Teolojik tartýþmalarý sona
erdirmek ve kilise teþkilâtýný güçlendirmek
maksadýyla Ýznik’te 325 yýlýnda bütün pis-
koposlarýn katýlýmýyla (ekümenik) bir kon-
silin toplanmasýný kararlaþtýrmýþtýr. Baba
ile oðul arasýndaki iliþki üzerine yoðunla-
þan tartýþmalarda Mýsýrlý hýristiyan teolo-
gu Arius, teslîsi þeklen reddetmese de tek
mutlak ilâhî ilke olarak babanýn yani te-
kin hâkimiyetini esas alan bir ilâhlýk anla-

yýþýný savunmuþtur. Arius’a göre logos ya
da Mesîh anlamýnda oðulun ezelî olmasý
imkânsýzdýr, zira sadece baba yani Tanrý
doðurulmamýþtýr, dolayýsýyla tek ezelî olan
da O’dur. Yaratýlýþ ve kurtuluþa yönelik ilâ-
hî planýn bir vasýtasý kabul edilen oðul ise
bu mânada ilk aþkýn varlýk ve her þeyin il-
kesi olmakla birlikte yine de yaratýlmýþ bir
varlýktýr. Bu þekilde Arius teslîsteki ilk ilke-
nin mutlak ilâhlýðýný ve ezelîliðini savunmuþ,
ikinci ilkenin baba ile ayný (Gr. homoousios)
tabiata deðil sadece benzer (Gr. homoios)
tabiata sahip bulunduðunu ileri sürmüþ-
tür. Arius, Ýznik Konsili’nde Doðulu pisko-
poslarýn çoðunluðu tarafýndan desteklen-
se de Ýskenderiye Piskoposu Alexander ve
ardýndan Athanasius ile Batýlý piskoposla-
rýn hücumuna uðramýþtýr. Yapýlan oylama
sonunda Arius’un tezi konsildeki piskopos-
larýn çoðunluðu tarafýndan reddedilmiþ,
buna karþýlýk oðulun baba ile ayný tabiata
sahip, dolayýsýyla ilâh olduðu tezi kabul
görmüþtür. Bu tez, Hýristiyanlýk tarihinin
ilk ekümenik konsilinde karara baðlanan
aslî bir dogma hüviyetine sahiptir. Konstan-
tinos’un ardýndan Ýmparator Konstantios
ile Valens, Ariusçu tezi desteklese de kilise
heretik kabul ettiði Arius taraftarlarýný or-
tadan kaldýrmaya çalýþmýþtýr. Ariusçuluk,
Îsâ’nýn ilâhlýðýný reddeden ve tek Tanrý inan-
cýný benimseyen yahudi-hýristiyan Ebionit-
ler gibi VI. yüzyýla kadar varlýðýný devam
ettirdikten sonra tarihe karýþmýþtýr.

Hýristiyanlýðý resmî din haline getiren Ým-
parator I. Theodosios zamanýnda Ýstan-
bul’da toplanan ikinci ekümenik konsilde
(381) teslîsteki üçüncü unsur olan kutsal
ruhun da oðul gibi ilâhî tabiata sahip bu-
lunduðu görüþü karara baðlanmýþtýr. Bu
ilk iki konsilin kararlarý sonucunda teslîsi
meydana getiren baba, oðul ve kutsal ru-
hun ayný özden geldiði ve hepsinin birer
ilâh olduðu tezi kabul edilmiþtir. Ýlk defa
Tertullian tarafýndan söylendiði biçimiyle
“üç þahsiyete ve tek öze sahip ilâhlýk” yani
“üçlü birlik” þeklinde ifade edilmiþtir. Bu-
na göre genel varlýk olan Tanrý, þahsiyet di-
ye adlandýrýlan üç özel varlýða sahiptir. Da-
ha sonra toplanan iki ekümenik konsil ise
(Efes, 431; Kadýköy, 451) Îsâ’nýn þahsiye-
tinin mahiyeti, ilâhî ve insanî tabiatlarýnýn
birbiriyle iliþkisi konularý üzerine yoðun-
laþmýþtýr. Efes Konsili’nde Îsâ’nýn ilâhî ve
insanî tabiatlarýný tamamen birbirinden
ayýrarak Meryem’den doðan Îsâ’nýn Tanrý
sayýlamayacaðýný ileri süren Ýstanbul Pat-
riði Nestorius aforoz edilmiþ, Kadýköy Kon-
sili’nde ise Îsâ’nýn insanî tabiatýnýn ilâhî ta-
biatý içinde yok olduðunu iddia eden mo-
nofizit görüþ reddedilmiþtir. Bunun yeri-
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Milâdî 
III-IV. yüzyýllar arasýnda þekillenen 

ve hýristiyan akîdesinin 
temelini oluþturan 

üçlü ilâhlýk anlayýþý.
˜ ™

Sözlükte “üçleme” anlamýndaki teslîs
kelimesi (Gr. trias; Lat. trinitas) Ýslâm ge-
leneðinde Hýristiyanlýðýn üç unsurlu (baba-
oðul-kutsal ruh) ilâhlýk anlayýþýný ifade eder.
Teslîs fikri Hýristiyanlýk öncesi gelenekler-
de (Mýsýr’da Ýsis, Osiris ve Horus, Hint’te
Brahma, Viþnu, Þiva yahut Brahma, Nara-
yana, Rudra vb.) ve yahudi mistisizminde
farklý biçimlerde yer almýþtýr. Kitâb-ý Mu-
kaddes’te teslîs ne kelime ne de doktrin
olarak mevcuttur. Ahd-i Cedîd’de “baba”,
“oðul / insan oðlu / Tanrý oðlu” ve “kutsal
ruh / Tanrý’nýn ruhu” ifadeleri geçse de tes-
lîsin üç unsurundan birlikte sadece -muh-
temelen geç döneme ait- iki yerde bahse-
dilmiþtir. Matta kitabýnýn sonunda Îsâ havâ-
rilerini bütün milletleri baba, oðul ve kut-
sal ruh adýna vaftiz etmekle görevlendirir-
ken (28/19) Pavlus, Korintoslular’a yazdýðý
ikinci mektubunu, “Rab Îsâ Mesîh’in lut-
fu, Tanrý’nýn sevgisi ve kutsal ruhun yol-
daþlýðý hepinizle olsun” diyerek bitirmek-
tedir (13/13).

Ýlk üç Ýncil’deki (sinoptik Ýnciller) anla-
týmdan, sýkça “insan oðlu” diye nitelenen
Îsâ’nýn, havârileri tarafýndan beklenen Me-
sîh olarak görüldüðü ve buna paralel þe-
kilde Tanrý ile özel iliþki içinde bulunduðu-
na inanýldýðý anlaþýlmaktadýr (Matta, 10/23;
12/28-32; 16/13-16; 20/28; Markos, 8/31,
38; Luka, 2/11; 4/14; 6/5; 9/20; 12/8-10). Hý-
ristiyanlýðýn oluþum döneminin baþlangý-
cýnda Stoacý filozoflar tarafýndan kullanýl-
dýðý ve yahudi gnostik çevrelerde bilhas-
sa Ýskenderiyeli yahudi filozofu Filon (ö.
50) tarafýndan benimsendiði þekliyle ya-
ratýlýþtaki ilk ilke ya da “Tanrý’nýn kendisiy-
le dünyayý yarattýðý kelimesi” anlamýnda
“logos” fikri Îsâ’nýn tabiatý ve ilâhlýk konu-
su üzerine yapýlan yorumlarý etkilemiþtir.
Yuhanna Ýncili’nde ve Pavlus’un mektup-
larýnda vurgulandýðý üzere Îsâ Mesîh, fi-
zikî anlamda deðilse bile mânevî anlam-
da babanýn oðlu yani logosu kabul edilmiþ-
tir (Yuhanna, 1/1-3, 14, 18; 3/14-17; 8/28;
10/36-38; 14/8-11; Korintoslular’a Birinci
Mektup, 8/5-6; Koloseliler’e Mektup 1/12-
20; diðer Ýnciller’de yer alan “Tanrý’nýn oð-
lu” ve “baba-oðul” ifadeleri için ayrýca bk.
Matta, 3/16; 4/3; 11/27; Markos, 13/32; Lu-
ka, 10/22). Kitâb-ý Mukaddes’te Tanrý’dan



549

taþýyan, teslîsi oluþturan üç þahsýn Tanrý’-
nýn yaratýlýþla ve dünya ile baðlantýsýndaki
yeri konusuna Batý Hýristiyanlýðý’nda da-
ha az önem verilmiþtir.

Grek hýristiyan teolojisindeki teslîs doktri-
ni üzerinde ise Kapadokya babalarý diye
bilinen Kayseriye Piskoposu Basil (ö. 379),
Nazianuslu Gregor ve Nyssalý Gregor’un
fikirleri etkili olmuþtur. Bu teologlar “öz”
(Gr. ousia) ve “þahsî varlýk” (Gr. hyposta-
sis) gibi bazý teolojik ve ontolojik kavram-
lar geliþtirip teslîs doktrininin rafine hale
gelmesine ve Ariusçuluðun tamamen si-
linmesine yardým etmiþtir. Yuhannâ ed-
Dýmaþký ise üç ilâhî unsurun karþýlýklý ola-
rak birbirine nüfuz etmesi (Gr. perichore-
sis) þeklindeki teslîs anlayýþýna resmî hüvi-
yet kazandýrmýþtýr. Bu doktrin Grek teolo-
jisinde kendiliðinden önem arzeden, kla-
sik söylemiyle ilâhlýðýn babada ortaya çýk-
týðý, oðula yayýldýðý ve kutsal ruha geçtiði
biçiminde þahýslarýn ayrýlýðý vurgusu yeri-
ne, Tanrý’nýn birliði fikrini öne çýkarmýþtýr.
Bu mânada Latin teolojisi üç ilâhî þahsýn
ortak olduðu noktayý vurgulamýþ, teslîsi
Grek teolojisinde görüldüðü gibi kendi içi-
ne kapalý bir sistem halinde ortaya koy-
muþtur. Doktrin olarak öðretilen ve iba-
detlerde yer alan teslîs inancý Ortaçað bo-
yunca hem Doðu’da hem Batý’da hýristiyan
teolojisinin esaslarýndan biri olmaya devam
etmiþ, kiliseye mensubiyetin zorunlu þar-
tý þeklinde görülmüþtür. Genelde, teslîsin
tamamýyla anlaþýlmasýnýn insan aklýný aþan
bir husus olduðu, bu mânada aklýn Tanrý’-
nýn varlýðýnýn sýrrý karþýsýnda boyun eðme-
si gerektiði kabul edilmiþtir. Buna rað-
men birçok Ortaçað hýristiyan âlimi, özel-
likle yahudi ve müslüman yazarlara karþý
yazdýklarý reddiyelerde teslîs doktrinini ak-
lî delillerle destekleme yoluna gitmiþtir.

XVI. yüzyýlda Batý Avrupa’da ortaya çý-
kan reform hareketinin Roma Katolik ki-
lisesinin otoritesini kökten sorgulamasýy-
la birlikte teslîs doktrini tekrar tartýþma
konusu haline gelmiþtir. Hareketin liderle-
ri olan Martin Luther, John Calvin ve Ulrich
Zwingli doktrini benimserken ayný dönem-
de ortaya çýkýp Polonya ve Transilvanya’da
(Macaristan) geniþ desteðe sahip olan,
Hollanda, Ýngiltere ve daha sonra Ameri-
ka Birleþik Devletleri’nde belli ölçüde ta-
raftar bulan Sosinyen ve diðer Unitaryen
hareketler “Tanrý’nýn üçlüðü” anlamýnda
teslîs doktrinini reddetmiþ ve Îsâ’nýn ya-
ratýlmýþ olduðunu söylemiþtir. Îsâ’yý bir pey-
gamber kabul eden klasik Unitaryen an-
layýþa göre Ahd-i Cedîd’de Îsâ ne Tanrýlýk
iddiasýnda bulunmuþ ne de Tanrý’nýn üç-
lüðünden bahsetmiþtir. XVIII. yüzyýl Aydýn-

lanma hareketiyle XIX. yüzyýl liberal dü-
þüncesi teslîse fazla önem atfetmemiþtir.
XX. yüzyýl Batý Avrupasý’nda Karl Rahner
ve Karl Barth gibi önde gelen Katolik ve
Protestan teologlar, bu doktrini Tanrý’nýn
var oluþ biçimi ve kendini kendisiyle vah-
yetmesi þeklinde izah etmiþtir. Geleneksel
teslîs teolojisindeki þahýs kelimesinin yeri-
ne “var oluþ durumu” ifadesini koyan Barth,
teslîsi “Tanrý’nýn vahyeden, vahiy, vahyedil-
miþlik olmasý” þeklinde açýklamýþtýr.

Günümüzde hýristiyan teolojisi söz konu-
su olduðunda genellemeye gitmeksizin tes-
lîsin daha ziyade iliþki teolojisi biçiminde
yorumlandýðý söylenebilir. Buna göre Tan-
rý’nýn yaratýlýþla iliþkisi ve dünyayý meyda-
na getirme biçimi teslîsi oluþturan baba,
oðul ve kutsal ruh arasýndaki iliþkiye gö-
re þekillenmiþtir. Bu düþüncede Tanrý, hem
yarattýklarýyla kendiliðinden baðlantý ku-
ran bir sevgi hem de teslîsi oluþturan þa-
hýslar arasýndaki karþýlýklý sevgi iliþkisi bi-
çiminde anlaþýlýp tecrübe edilmektedir.
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Ýslâm Anlayýþýnda. Hýristiyan teologlarý,
teslîsin tek bir Tanrý’daki üçlü yapýyý ifade
ettiðini ve bir tevhid biçimi kabul edilme-
si gerektiðini ileri sürse de, hýristiyan ge-
leneðinde bile tartýþmalý olan bu inanç, ge-
rek Kur’an’da gerek sonraki reddiye kitap-
larýnda Allah’ýn mutlak birliði ve tekliði
mânasýnda Ýslâm tevhid akîdesine aykýrý
görülmüþ ve Hýristiyanlýða yönelik en önem-
li eleþtiri konusunu teþkil etmiþtir. Kur’an’-
da, Allah’ýn üç veya üçün biri kabul edil-
mesi (en-Nisâ 4/171; el-Mâide 5/73), Al-
lah’ýn bir beþer ve peygamber olan Îsâ ile
özdeþleþtirilmesi (el-Mâide 5/17, 72), Al-
lah’ýn yaný sýra Îsâ’ya ve annesi Meryem’e
ilâhlýk nisbet edilmesi (el-Mâide 5/116),
Îsâ’nýn Allah’ýn oðlu olarak görülmesi ve
bu þekilde Allah’a çocuk izâfe edilmesine
(et-Tevbe 9/30) iþaret edilmekte, bütün bu
anlayýþlarýn tevhid inancýna ve bir peygam-
ber sýfatýyla ancak tevhidi teblið eden Hz.
Îsâ’nýn tebliðine aykýrý düþtüðü, þirk ve kü-

ne Îsâ’nýn tek bir þahsiyette ilâhî ve insa-
nî iki ayrý tabiata sahip bulunduðu, yani
ayný anda hem tam bir insan hem tam bir
ilâh ve Meryem’in de Tanrý’nýn annesi (the-
otokos) olduðu görüþü kabul edilmiþtir. Bu
þekilde dogma haline gelen teslîs doktri-
ni, hem Grek hem Latin teologlarý tarafýn-
dan aklî ve ontolojik bir kavramlaþtýrma-
yý gerekli kýlacak þekilde hýristiyan teolo-
jisinin baþlangýç noktasýný oluþturmuþtur.
Bunun yanýnda baþka dogmalarýn ortaya
çýkmasý, hýristiyan cemaatine (kiliseye) da-
hil olanlarla olmayanlar arasýnda açýk bir
ayýrýma gidilmesine temel teþkil etmiþ, di-
ðer bir ifadeyle teslîs, kilisenin sapkýnlarý
tesbit etme ve ortadan kaldýrma kriteri
olarak kullanýlmýþtýr. Ayný zamanda sýra-
dan insanlarýn inancýnda ve dindarlýðýnda
Tanrý’nýn sonsuz sýrrýnýn iþareti ve sem-
bolü olarak hayranlýk ve saygý konusu ha-
line gelmiþtir.

Ýlâhî sýrrýn derinliðinin göstergesi biçi-
minde görülen ilâhlýktaki üç farklý þahýs
fikri, ilk kilise babalarý tarafýndan dönemin
revaçta olan felsefî kavramlarý çerçevesin-
de yorumlanmýþtýr. Söz konusu kavram-
lardan biri özellikle Yeni Eflâtuncu düþün-
ce içinde geliþen, maddî ve mânevî haki-
katin Tanrý’dan sudûr yoluyla çýktýðý fikri-
dir. Bu fikir doðrultusunda hýristiyan teo-
loglarý arasýnda farklý eðilimler ortaya çýk-
mýþtýr. Teslîsi meydana getiren üç þahsi-
yetin, Tanrý’nýn kâinata yönelik faaliyetin-
de icra ettiði üç farklý fonksiyonun ötesin-
de birbirleriyle iliþkisi de tartýþmaya dahil
edilmiþtir. Doðu Hýristiyanlýðý hiyerarþik
teslîs anlayýþýndan hareketle bu üç þahsi-
yetin özellikleri üzerinde yoðunlaþmýþ ve
aðýrlýklý biçimde bu üçünün birliðinin nasýl
ortaya konacaðý sorusu (üçteki birlik) üze-
rinde durmuþtur. Batý Hýristiyanlýðý ise bu
üç þahsiyetin ortak ilâhî tabiatýný veya özü-
nü esas almýþ, buradan hareketle birliðin
nasýl farklýlaþtýðýný (birdeki üçlük) açýkla-
maya çalýþmýþtýr.

Batý hýristiyan teolojisinde teslîs doktri-
niyle baðlantýlý þekilde yeni bir anlayýþ ge-
liþtiren Augustine (ö. 430) teslîsi oluþtu-
ran üç þahýs arasýndaki iliþkiyi ilâhî hayat-
taki süreçler biçiminde açýklamýþtýr. Ýlâh-
lýktaki bu süreçleri kendini bilme veya ken-
dini sevme þeklinde insan hayatýnda da var
olan süreçlerle mukayese etmiþtir. Buna
göre kutsal ruh esasen baba ile oðul ara-
sýndaki karþýlýklý sevgiyi ifade etmektedir.
Bu þekilde ilâhlýðýn iç hayatýna ya da iç di-
namiðine dikkat çekilmesi, teslîs konusun-
da Batý hýristiyan düþüncesine daha me-
tafizik bir yönelim kazandýrmýþtýr. Doðu
Hýristiyanlýðý’nda birinci derecede önem
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