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2 Tanrı'nın Bize Vermiş Olduğu 
Kitap 

Tanrı’nın bize Kutsal Kitap’ı nasıl 
verdiğini hiç düşündünüz mü? Me-
lekler tarafından yazılıp birisinin 
onu “bulması” için mi bekletildi? 
Yoksa birisi, bize felsefesini ak-
tarabilmek için bütün hayatını 
çalışma ve araştırmaya mı verdi? 

Tanrı bizlere Sözü’nü vermek için 
bu iki yolu da seçmedi. Bunun ye-
rine, adına Kutsal Kitap dediğimiz 
Kitap'ı bize vermek için hayatın her 
kesiminden, sıradan insanlar kul-
landı ve kitabın tamamlanması 
yüzlerce yıl sürdü. Bu kişilerin 
yazılarının birbirine uyumu ve 
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birbirini onaylaması hiçbir zaman 
değişmeyen Tanrı’ya bir tanıklık 
oluşturmaktadır. 

Kutsal Kitap’ın nasıl yazıldığı bir 
mucizedir. Korunuşu bir başka mu-
cizedir. Peygamberlerden biri, 
kralın peygamberlik kitaplarından 
birini alıp sayfa sayfa ateşe atıp 
yakışını anlatır. Ama Rab, peygam-
bere bir başka tomar alıp her şeyi 
yeniden yazmasını söylemiştir 
(Yeremya 36:2728). Tanrı’nın Sözü 
yok edilemez. 

Bu derste Kutsal Kitap hakkındaki 
gerçekleri, yazılmasında kimlerin 
kullanıldığını, Kutsal Kitap’ın bir 
kısmının diğer kısımlarıyla nasıl 
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bağlantılı olduğunu ve bütün bun-
ların bize nasıl uyduğunu görece-
ğiz. Kitap'ı daha iyi tanıdıkça onu 
daha çok takdir edecek ve aynı za-
manda kendimizi onu daha derin 
bir düzeyde yoğun çalışmaya 
hazırlayacağız. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Kutsal Kitap’ın Kaynağı 

• Genel Yapısı 

• Antlaşmaların Birbirleriyle 
Bağlantısı  

• Çeşitli Çeviriler 
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KUTSAL KİTAP’IN KAYNAĞI 

Tanımı ve Kısımları 

Kutsal Kitap aslında Tanrı’nın bize 
vermiş olduğu 66 kitaplık küçük bir 
kütüphanedir. Ona Kutsal Kitap, 
Kutsal Yazılar ya da Tanrı Sözü 
adını veririz. 

Kutsal sözcüğü "Tanrı özüne has ya 
da Tanrı'yı niteleyen" anlamına ge-
lir. Örneğin: Kutsal Kitap’ın 66 ki-
tabının her biri kutsaldır çünkü her 
birinde Tanrı, kendisi ve tasarıları 
hakkındaki önemli gerçekleri bize 
açıklamaktadır. 
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Yazarlar ve Esin 

Yaklaşık 40 kişi Tanrı tarafından 
esinlendirilerek Kutsal Kitap’ı yaz-
dılar. Bu kişilerden bazıları Kutsal 
Kitap’ın birden fazla kitabını yaz-
mıştır; bazı kitapların yazarları 
kitaplarını imzalamadıkları için on-
ları kimin yazdığını bilmiyoruz. 

Tanrı tarafından esinlendirilmiş'in 
anlamı, Kutsal Ruh’un yazarlara 
Tanrı’nın onların yazmalarını is-
tediği düşünce ve sözcükleri ver-
miş olduğu anlamına gelir. Kutsal 
Kitap, 2.Timoteos 3:16’da bizlere 
Kutsal Yazılar’ın Tanrı esini oldu-
ğunu söyler. Bu yazarlar, yazdıkları 
hakkında birbirleriyle görüşmüş 
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olamazlardı, çünkü hepsi aynı za-
manda yaşamamıştı. İlk kitaplar 
Mesih’ten yaklaşık 1500 yıl önce 
yazılmıştı ve en sonuncular Me-
sih’ten yaklaşık 100 yıl sonra ya-
zılmıştı. Kutsal Kitap’ın bu kitapları 
Tanrı tarafından esinlendirilmiş 
olduğundan onların kutsal olduk-
larını söyleyebiliriz. 

Yazarlar arasında krallar ve balık-
çılar, işçiler ve politikacılar, askeri 
ve dini önderler, köylüler, tüccarlar 
ve şairler vardı. Farklı yerlerden 
geldikleri ve ilgi alanları ve geç-
mişleri çeşitlilik gösterdiği halde 
hepsi de aynı konu hakkında yaz-
dılar, çünkü Tanrı onları esinlen-
dirdi. Bu konu, Tanrı’yla insanın 
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ilişkisidir.  

Bütün kitaplar arasında birbiriyle 
çelişkiye düşmeyen böylesi bir dü-
zen olması, Kutsal Kitap’ın sadece 
bir tek yazarı – Tanrı – olduğudur 
ve O farklı kişiler aracılığıyla ko-
nuşmuştur. 

Aşağıdaki ayet ezberlemeniz için 
iyi bir ayettir: 

"Çünkü hiçbir peygamberlik sözü 
insan isteğinden kaynaklanmadı. 
Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler" 
(2.Petrus 1:21). 
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GENEL YAPISI 

İki kişi ya da iki ulus özel bir anlaş-
ma yapmak istediklerinde resmi bir 
belge yazıp imzalarlar. Antlaşma 
imzalandıktan sonra bozulmaması 
gerekir. 

Kutsal Kitap’ta yer alan antlaşmalar 
da aynı anlamdadır. Kutsal Kitap, 
Eski ve Yeni adlı iki Antlaşma’ya 
ayrılır. Bunlar, Tanrı’nın insanla 
yaptığı antlaşmalardır. 

Kutsal Kitap’ınızın ilk sayfalarından 
birinde Eski ve Yeni Antlaşma’da 
yer alan kitapların isimlerinin lis-
tesini bulacaksınız. Bu listede her 
kitabın başladığı sayfa numarası 
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verilmiştir. Önce Eski Antlaşma, 
ardından da Yeni Antlaşma’nın 
geldiğini göreceksiniz. 

Eski Antlaşma, kendilerine İbraniler 
ya da İsrailliler de denilen Yahudi-
ler’e verilmişti. Tanrı, Kendisi hak-
kıdaki gerçeklerini almaları, bunları 
yazmaları ve tüm uluslara  öğret-
meleri için onları seçti. Eski Ant-
laşma İbranice olarak yazılmıştır 
çünkü bu Yahudiler’in diliydi. 

Eski Antlaşma, Yaratılış’tan yeni 
antlaşmayı gerçekleştirecek Kur-
tarıcı’nın gelişine dek olan tarihi ve 
Tanrı’nın insanla ilişkisinin şart-
larını içerir. 

Yeni Antlaşma, Tanrı'nın, Oğlu İsa 
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Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul 
eden herkesle yaptığı yeni antlaş-
manın tarihi ve şartlarını verir. İsa 
Mesih’in hayatının hikayesini ve 
ayrıca O’nun öğrettiği şeyleri an-
latır. 

Yeni Antlaşma yazıldığında Yunan-
ca en yaygın dildi. Bu yeni antlaş-
ma, sadece Yahudiler için değil, 
bütün insanlar için olacağından 
Yunanca olarak yazılmış ve böylece 
çoğu kişinin onu okuyabilmesini 
olası kılmıştı. 

ANTLAŞMALARIN BİRBİRLERİYLE 
BAĞLANTISI 

Eski Antlaşma çok önemlidir, çünkü 
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Tanrı’nın insan için olan planını 
gösterir. Ama İsa Mesih gelip daha 
iyi ve kalıcı olacak bir antlaşma 
gerçekleştirene dek geçici bir ant-
laşmaydı. Bizler şimdi Yeni Ant-
laşma’nın altında yaşadığımızdan 
önce onu okumanızı öneririz. 

Yeni Antlaşma, Eski Antlaşma’yı 
temel alır. Sadece iki antlaşma 
arasındaki bağlantıyı açıklamakla 
kalmaz aynı zamanda Eski Antlaş-
ma peygamberliklerinin birçoğunu 
anlatır. 

Örneğin, Eski Antlaşma’da yer alan 
Mika adlı kitap (bölüm 5, ayet 2), 
Kurtarıcı’nın (Mesih’in) Yahudiler’ 
in Beytlehem şehrinde doğacağını 
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söyler. Yeni Antlaşma’da yer alan 
Matta 2:1, bizlere İsa Mesih’in Bey-
tlehem’de doğduğunu bildirir. 

Eski Antlaşma’da yer alan Mezmur 
22:18 idam mangasının Kurtarıcı’ 
nın giysilerini paylaşmak için kura 
çekeceklerinden söz eder. İsa çar-
mıhta ölürken askerler giysilerini 
aldılar. Matta 27:35 şöyle der: 
“Askerler O’nu çarmıha gerdikten 
sonra kura çekerek giysilerini ara-
larında paylaştılar.” 

Verilecek daha yüzlerce ayet vardır. 
Yeni Antlaşma’da gerçekleşen Eski 
Antlaşma peygamberliklerinin hep-
sini derleyip sunan özel kitaplar 
bulunmaktadır. 
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Eski Antlaşma kadar antik bir kita-
bın bu kadar uzun yıllar ötesinden 
elimize geçmesi harika bir şeydir. 
Tanrı Sözü’nün kendilerine geldiği 
Tanrı’nın seçilmiş halkının onu 
koruyup diğer uluslarla paylaştık-
larından ötürü onlara minnettar 
olmalıyız. 

ÇEŞİTLİ ÇEVİRİLER 

Çeşitli Diller 

Tanrı, herkesin Oğlu İsa Mesih’i 
kendi kişisel Kurtarıcısı olması için 
kabul etmesini istiyor (2.Petrus 
3:9). Bu Tanrı’nın arzusu olduğun-
dan, O’nun, herkesin Sözü’nü an-
lamasını istediğini biliyoruz. Eski 
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Antlaşma’nın Yahudiler için İbrani-
ce olarak ve Yeni Antlaşma’nın da 
bütün dünya için Yunanca olarak 
yazılmış olmasının nedeni budur. 

Günümüzde çoğumuz İbranice ya 
da Yunanca bilmediğimizden eğer 
Kutsal Kitap kendi dilimize çevril-
miş olmasaydı onu anlamakta zor-
lanırdık. Eğer çok iyi bilmediğimiz 
bir dilde bir şey okuyorsak, basit 
şeyler bile yanlış anlaşılabilir. 
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur ve İncil 
Tanrı Sözü müdür?'ü çalışmamızın, 
onu öğretmemizin, tercüme edip 
yayınlamamızın nedeni budur.  

Her zaman yeni çeviriler üzerinde 
çalışan Kitabı Mukaddes şirketleri 
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vardır. 2017 yılına dek dünyada 
birbirinden değişik yaklaşık 7000 
dil konuşulmaktadır. Kutsal Kitap'ın 
tümü onlardan 422 dile çevrilmiş-
tir. İncil ve ondan seçilmiş kısımlar 
yaklaşık 2587 değişik dile çevril-
miştir! Bu sayılara ek olarak 1600' 
den fazla Kutsal Kitap ve İncil çe-
virme projeleri de başlatılmıştır. 

Yeni bir çeviri tamamlandığında 
büyük sevinç olur, çünkü bu, bir 
başka halkın Kutsal Kitap’ı kendi 
dillerinde okuyabileceği anlamına 
gelir. Kutsal Kitap’ın henüz tercü-
me edilmediği yüzlerce dil vardır. 
Bu işi yapan kişilerin bu büyük işle-
rini tamamlama gücünü bulmaları 
için dua edelim. 
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Çeşitli Çeviriler 

Bazen bir dilde birden fazla çeviri 
vardır, çünkü diller değişir. Bir çevi-
ri eski kalmaya ve insanlar anlımak-
ta zorlanmaya başlayınca yenilen-
mesine gereksinim duyulur. Daha 
eski sözcüklerin yerine daha yeni-
leri – günlük yaşamda kullanılan 
sözcükler – konulur. 

Yeni bir çeviri yapmak, Kutsal Ki-
tap’ın anlamını ya da öğretilerini 
değiştirmek için yapılan bir çaba 
değildir. Eski, yeni, Protestan ya da 
Katolik, Kutsal Kitap’ın bütün çevi-
rileri temelde aynı Kutsal Kitap’tır. 
Tercümanlar, özgün Yunanca ve 
İbranice nüshalardaki anlamı tam 
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olarak bize aktarmaya 
çalışmışlardır. 

Bazı okurlar için çağdaş dil daha 
anlaşılırdır. Diğerleriyse eski çeviri-
lerin zenginliğini tercih eder. 

Apokrif 

Kutsal Kitap’ın bazı çevirilerine 
Apokrif dahildir. Apokrif, kaynakları 
şüpheli olan birkaç kitaptan oluşur. 
Bu kitaplar özellikle Eski ve Yeni 
Antlaşma arasındaki 400 yıllık dö-
nem hakkında bazı tarihsel bilgiler 
içerdikleri halde bütün tarihsel ve-
rileri doğru değildir. Tanrı tarafın-
dan esinlendirilmiş oldukları hak-
kında yeterli kanıt bulunmamak-
tadır ve bu nedenden ötürü Eski 
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Antlaşma’yı oluşturan Yahudi 
Kutsal Yazıları’nın bir kısmı olarak 
kabul edilmezler. 

Apokrif, Yunanca’da “gizli şeyler” 
anlamına gelir. Bu kitapların içerdi-
kleri, sıradan insanların anlayıp 
takdir edebileceğinden öte derin-
likte sayılıyordu – halbuki Kutsal 
Kitap hepimizin yararlanması ve 
tadını çıkarması için verilmiştir. 
Tanrı herkesin kurtulmasını ve 
“gerçeğin bilincine erişmesini 
ister" (1.Timoteos 2:4). 

 


