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KUTSAL KİTAP'IN  
TANRI SÖZÜ OLDUĞUNU 
NEREDEN BİLİYORUZ? 

Hemen hemen her Mesih İnanlısı 
eninde sonunda “Kutsal Kitap’ın 
doğru olduğunu nereden biliyor-
sun?” sorusuyla karşılaşır.  

Bu yeni bir soru değildir. İnsanın ilk 
ayartılması Tanrı Sözü’ne bir sal-
dırıyla başlamıştı. Yılan kılığında 
olan Şeytan, Havva’ya, “Tanrı ger-
çekten ....dedi mi?” demişti (Yara-
tılış 3:1). Şeytan hala aynı şüpheyi 
önermektedir, “Tanrı gerçekten bu-
nu söyledi mi?” 

Şeytan’a karşı savunmamız Tanrı 



	 	

Sözü’dür. İsa çölde sınandığında, 
düşmana karşı savunması Tanrı 
Sözü’ydü. Şüphe ve korkuların sal-
dırısı altında olanlara yardım etmek 
için Tanrı Sözü’nü kullanırız. Ve 
Tanrı Sözü’nü, içtenlikle sorular 
sorarak bize gelen insanları yanıt-
lamak için kullanırız, çünkü bu in-
sanlar gerçek yolu bilmeyi isterler.  

“İçinizdeki umudun nedenini soran 
herkese uygun bir yanıt vermeye 
her zaman hazır olun. Yalnız bunu 
yumuşak huyla, saygıyla yapın” (1. 
Petrus 3:15-16). 

Son iki derste, Kutsal Kitap’ın ki-
taplarının içeriklerini gördük. Şimdi 
neden onun doğru olduğuna inan-



	 	

dığımız sorusunun yanıtına baka-
lım. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

1. Kutsal Kitap’ın Etkileri 
2. Kutsal Kitap’ın Çeşitliliği ve Bir-
liği 
3. Kutsal Kitap’ın Hatasızlığı 
4. Kutsal Kitap Hakkındaki Keşifler 
5. Kutsal Kitap’ın Mükemmelliği 
6. Kutsal Kitap’ta Yazar İsmi 
7. Kutsal Kitap’ta Peygamberliğin 
Gerçekleşmesi 
8. Kutsal Kitap’ta Alternatiflerin 
Bertaraf Edilmesi 
9. Kutsal Kitap’ın Korunup 
Günümüze Gelmesi 



	 	

Delil, kanıtlamak ya da açıkça gös-
termek anlamına gelir. Kutsal Ki-
tap’ın gerçek Tanrı Sözü olduğunu 
kanıtlayan delillerden dokuzunu 
göreceğiz şimdi. 

1. KUTSAL KİTAP’IN 
ETKİLERİ 

Kutsal Kitap’ın doğaüstü etkileri 
onun doğaüstü kaynağının delil-
leridir. Vaatlerinin yerine gelişi 
bunların gerçek ve güvenilir oldu-
ğunu kanıtlar. 

Mucizevi iyileşmeler, uyuşturucu 
ve alkolizmden kurtarılma ve Kutsal 
Kitap’taki vaatleri temel alan mil-
yonlarca duanın yanıtlanması, 



	 	

vaatleri verenin Tanrı olduğu konu-
sunda bizi ikna eden delillerinin 
parçalarıdır. 

Brezilya'da iki nesil boyunca yapı-
lan bir araştırmanın sonuçları Me-
sih İnanlıları'nın Mesih İnanlısı ol-
mayanlardan çok aile birliğine ve 
ekonomik dengeye sahip oldukları-
nı gösterdi.  

Tanrı Kutsal Kitap aracılığıyla bi-
zimle konuştukça yaşamlarımızı 
değiştirir, aileler ve hatta ulusları 
ahlaksal standardını yükseltir. 



	 	

2. KUTSAL KİTAP’IN ÇEŞİTLİLİĞİ 
VE BİRLİĞİ 

40 kişinin Kutsal Kitap'ı yazdığını 
düşünün: yasa öğretmenleri, tıp 
doktorları, balıkçılar, krallar, çift-
çiler, şairler, askerler, iş adamları 
ve çobanlar. Mesih’ten 1500 yıl ön-
ce Musa’nın Yasa’yı yazışından Me-
sih’in doğumundan 100 yıl sonra 
Yuhanna’nın Vahiy’yi yazmasına 
dek – 1600 yıldan uzun bir süreyi 
içeren bir dönem boyunca yazdılar. 
Geçmişlerinin, ilgi alanlarının çeşit-
liliği ve Kutsal Kitap yazarlarının 
geniş bir zaman dilimi içinde ve çe-
şitli yerlerde yazmış olmaları kitap-
larında birlik ya da uyum olmasını 



	 	

zorlaştırırdı. 

Ama Kutsal Kitap birlik ve uyum 
içerir. Bunca değişik yazarlar tara-
fından yazılan öğretilerin konu-
larındaki birlik ve uyum, esinlerini 
aynı kaynaktan, yani Tanrı’dan al-
dıklarının delilidir. 

3. KUTSAL KİTAP’IN 
HATASIZLIĞI 

Kutsal Kitap’ın hatasızlığı ya da 
yanlışlar içermeyişine, olaylar, in-
sanlar, yerler, soyağaçları, sosyal 
gelenekler ve politik gelişmeler de 
dahildir. 

Bilgi arttıkça yanlış fikirlere dayalı 



	 	

düşünceler de bir kenara atılır. 
Ders kitaplarının değişmesi gerekir, 
ama Kutsal Kitap’ın değil. Yazarları 
kendi zamanlarında popüler olan 
hatalı inançları duyup görmüşlerdi, 
ama Tanrı onları bu hatalardan her-
hangi birini Kutsal Kitap’a koymak-
tan alıkoymuştu. Tanrı, Kutsal Ki-
tap'ı hatasız tutmuştu ve öğütleri 
günümüz için de pratiktir. 

Hiçbir iki insan tam olarak aynı dü-
şünmedikleri halde Tanrı bu yazar-
ları, konularının değişik yönlerini 
sunarken birbirlerinin söyledikleri-
nin aksini söylemekten de alıkoydu. 

Tarih yazarları kendi liderlerinin ya 
da uluslarının suçlarını kasten sak-



	 	

layabilirler. Ama Kutsal Kitap taraf-
sız ve doğrudur ve gerçekleri ol-
dukları gibi gösterir. Kutsal Kitap 
insanların sadece doğruluğunu de-
ğil, aynı zamanda başarısızlıklarını 
ve günahlarını da kaydeder. Bunlar 
bizler diğer insanların hatalarından 
öğrenelim diye yazılmışlardır. Kut-
sal Kitap bir şeyi saklamaya çalış-
madığından hatasızlığı pırıl pırıl 
parlar. 

4. KUTSAL KİTAP HAKKINDAKİ 
KEŞİFLER 

Antik kültürleri inceleyen bir bilim 
dalı olan arkeoloji, Kutsal Kitap ka-
yıtlarının doğru olduğunu kanıtla-



	 	

yan el yazmaları ve abideler bul-
muştur. 

Örneğin, Kutsal Kitap’ı eleştirenler, 
Yeşaya 20:1’de sözü edilen Kral 
Sargon’un bir efsane olduğunu dü-
şünürlerdi. Ama 1843 yılında Sar-
gon’un sarayı bir Fransız arkeolog 
tarafından bulunmuştu. Yeşaya 
20:1, Sargon’un bir Filistin kenti 
olan Aşdod’u fethettiğini yazar. Bu 
hikaye Sargon’un sarayının duvar-
larından birine resmedilmişti! 

Alaycılar artık Kutsal Kitap’ın tarih-
sel anlatımlarına gülemezler, çünkü 
fazlasıyla çok sayıda Kutsal Kitap 
öyküsünün gerçekliği arkeolojik ke-
şifler aracılığıyla kanıtlanmıştır. 



	 	

Filoloji, dilleri inceleyen bir bilim 
dalıdır. Kullanılan sözcükler ve 
bunların telaffuzlarıyla bu bilim 
dalının uzmanları bir şeyin ne za-
man yazıldığını söyleyebilirler. Bu 
yöntemleri kullanan, filoloji uzman-
ları, Kutsal Kitap peygamberlikleri-
nin olaylar gerçekleşmeden önce 
bildirildiklerini doğrulamışlardır. 
Lut Gölü Tomarları’nda bulunan bir 
örnek, sürgün hakkındaki peygam-
berliklerin bu olay olmadan önce 
yazıldığının olumlu kanıtıdır. 

Diğer bilim dalları da Kutsal Kitap’ 
ın ne kadar doğru olduğunu keşfet-
mektedirler. Petrol arayan kişiler, 
bulguları için Kutsal Kitap’taki tari-
hi temel alarak kullanırlar; tıp dok-



	 	

torları Yahudi halkına verilen sağlık 
yasalarından çok şey öğrenmişler-
dir. Gelecekte Kutsal Kitap’ın doğ-
ruluğu hakkında daha çok keşifler 
yapıldığını duymak imanlıları şaşır-
mayacaktır, çünkü Kutsal Kitap 
Tanrı Sözü’dür. Bizler bunun kanıt-
lanması gerekmediğini biliyoruz 
ama bu konuda şüphesi olan kişiler 
için güvenilirliği konusunda bol bol 
delil vardır. 

5. KUTSAL KİTAP'IN 
MÜKEMMELLİĞİ 

Her konuda bilge, kutsal ve sevgi 
dolu bir Tanrı tarafından esinlen-
dirilen bir kitap, ahlaksal öğretisin-



	 	

de bütün diğer kitaplardan üstün 
olmalıdır. Kutsal Kitap böyledir. 

Hikayelerinin basit bir şekilde anla-
tılması çocukları onu okumaya da-
vet eder. Aynı zamanda çok zeki 
bilginler gerçeklerinin derinliklerini 
tam olarak anlayamazlar. Kutsal 
Kitap’ı yüz kez okursanız her za-
man takdir edecek yeni bir şey –
daha önce görmediğiniz bir şey – 
bulursunuz. Tanrı Kitap'ı aracılığı-
yla sizinle konuşmaya devam et-
mektedir. 

Musa’nın Tanrı’dan aldığı yasalar, 
zamanın bütün diğer yasalarından 
çok daha üstündü. Bunu izleyen yıl-
lar boyunca birçok ülkeler kendi ya-



	 	

saları için çok uzun zaman önce 
verilmiş bu yasaları temel aldılar. 

Kutsal Kitap’ın edebi üstünlüğü ü-
niversitelerdeki bilginler tarafından 
kabul edilmiştir. Özdeyişlerinin öğ-
retileri, mezmurlarının insana bü-
yük teşvikler vermesi ve içerdiği ta-
rihin dürüstlüğü, günümüzde de in-
sanlara hala erişiyor ve iyi edebiya-
tın neler içermesi gerektiğine ör-
nekler olarak kullanılıyor. 

İnsanın şimdiye kadar ürettiği her-
hangi bir şeyden çok daha üstün 
olan Kutsal Kitap’ın üstünlüğü de 
bizleri onun içerdiği kavramların 
doğaüstü bir kaynaktan olduğuna 
inanmaya yöneltir. 



	 	

6. KUTSAL KİTAP’TA 
YAZAR İSMİ 

Kutsal Kitap, gerçek yazarının Tanrı 
olduğunu bildirir ve O’nun yazılışını 
nasıl esinlendirdiğini anlatır. 

İkinci Timoteos 3:16 şöyle der: 
“Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esin-
lemesidir ve öğretmek, azarlamak, 
yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek için yararlıdır.” 

7. KUTSAL KİTAP’TA 
PEYGAMBERLİĞİN 
GERÇEKLEŞMESİ 

Hareket eden bir resimde olduğu 
gibi, Kutsal Kitap’taki peygamber-



	 	

ler, imparatorlukların yükselişlerini 
ve düşüşlerini, Yeruşalim’in yıkımı 
ve yeniden yapımını ve gelecekteki 
diğer olayları görmüşlerdi. Görüp 
yazdıkları bu şeyler peygamberlik-
lerdi ya da gelecekte olacak şeyle-
rin bildirimiydi. Peygamberliklerin 
gerçekleşmesi ya da yerine gelmesi 
onların esinlendirilmiş olduğunu 
gösterir. 

Ama bir peygamberliğin Tanrı tara-
fından esinlendirildiğini gösteren 
şey sadece gerçekleşmesi değildir. 
Kutsal Kitap peygamberleri, dindar 
insanlardı. Halka verilen peygam-
berliklerin çoğu kötü yollarından 
ötürü cezanın geleceği konusunda-
ki uyarılardı, ama eğer değişirlerse 



	 	

cezlandırılmayacakları hakkında 
vaatler de içeriyordu. Peygamber-
likler gerçekleştiler. 

Kutsal Kitap peygamberlikleri, sa-
dece gerçekleştiklerinden ötürü 
değil, ama her zaman insanları Tan-
rı'ya ve O’nunla daha yakın bir iliş-
kiye yönelttikleri için Kutsal Kitap’ 
ın Tanrı’nın esinlendirilmiş Sözü ol-
duğunun kanıtıdırlar. 

8. KUTSAL KİTAP’TA 
ALTERNATİFLERİN BERTARAF 

EDİLİŞİ 

Kutsal Kitap’ın yazarlarının nasıl 
kişiler olduklarına karar vermekte 
üç olasılık ya da alternatif vardır: 



	 	

1. Kendi düşüncelerini yazan insan-
lar 

2. Şeytan tarafından esinlendiril-
miş yalancılar 

3. Tanrı tarafından esinlendirilmiş 
insanlar 

Kutsal Kitap’ın yazarları Tanrı tara-
fından esinlendirildiklerini söyle-
mişlerdir. İyi insanlar bunun doğru 
olmadığını biliyorlarsa bunu söyle-
memelidirler. Ancak aldatılmışlar-
sa ya da hatalıysalar böyle bir şey 
söyleyebilirler. Ama Kutsal Kitap’ın 
bilgeliği, üstünlüğü ve hatasızlığı, 
dengesiz, kendi kendini aldatmış 
kafalardan çıkamamıştır. 

Aynı şekilde, günahkar insanlar 



	 	

Kutsal Kitap’ın içerdiği türde asil ve 
yüksek kavramlar üretemezler ve 
Kutsal Kitap’ın yaptığı gibi kendi 
günahlarını kınayamazlar. 

İnsanın geleceği doğru olarak gör-
mesinin imkansızlığı, bizleri doğa-
üstü esine sahip olmadan kendi 
kendilerini peygamber ilan etmiş 
kişiler tarafından yazılmış olması 
olasılığını bir kenara itmeye zorlu-
yor. Böylece Kutsal Kitap peygam-
berliklerinin doğru bir şekilde yeri-
ne gelmesi, iyi, kötü ya da aldatıl-
mış insanların kendi fikirlerini yaz-
mış oldukları olasılığını yok ediyor. 

Kutsal Kitap, kötülükle savaşır, Şey-
tan’ı kınar ve sonunda başarısızlığa 



	 	

uğrayıp cezalandırılacağını bildirir. 
Şeytan, Kutsal Kitap’ın yazılışını 
esinlendirmiş olamazdı çünkü Şey-
tan, Kutsal Kitap’ın yaptığı gibi iyi-
liği yayıp kötülüğü kınamaz. 

Alternatifleri mantıklı bir şekilde 
bertaraf ederek Kutsal Kitap yazar-
larının Tanrı tarafından esinlen-
dirilmiş oldukları sonucuna varı-
yoruz. 

9. KUTSAL KİTAP’IN KORUNUP 
GÜNÜMÜZE GELMESİ 

Kutsal Kitap’ın bazı kısımları en az 
3500 yıllıktır. En yeni kısımları yak-
laşık 1900 yıllıktır. Korunup günü-
müze gelmesi Tanrı’nın Kendi Sözü’ 



	 	

ne baktığını gösteriyor. 

Kitapların en büyük düşmanı za-
mandır. Güncelliklerini kaybedip 
eski moda olurlar, popülerliklerini 
yitirirler ve sonra da yok olurlar. 
Ama Kutsal Kitap için durum böyle 
olmamıştır. Bu kadar eski olduğu 
halde Kutsal Kitap’ın 20. yüzyıl 
sorunlarının çözümünü taşıması ve 
günümüze dek her zaman en çok 
satan kitap olması Kutsal Kitap’ın 
gerçek ve Tanrı Sözü olduğunun bir 
kanıtıdır. Zamanın sınavından geç-
miştir. 

Fransız yazar Voltaire, 100 yıl için-
de kendi yazılarının her yerde oku-
nacağını ve Kutsal Kitap’ın sadece 



	 	

müzelerde bulanacağını bildirmişti. 
Ama Kutsal Kitap günümüzde şim-
diye kadar olan bütün zamanlardan 
daha fazla okunmaktadır. 

Kutsal Kitap kadar dikkatle kopya-
lanan, tercüme edilen ve basılan 
başka hiçbir kitap yoktur. Antik 
zamanlarda, daha matbaa yokken, 
Kutsal Kitap’ın el yazması kopya-
larını yapan kişiler eğer sayfada bir 
tek hata yaparlarsa sayfanın tama-
mını atmak zorundaydılar. Günü-
müzde Kutsal Kitap çeşitli dillere 
çevrilirken doğru olması ve hatalar 
içermemesi için birçok bilgin üze-
rinde çalışmaktadır. 

Bazı krallar ülkelerindeki bütün 



	 	

Kutsal Kitap’ları yok etmeye çalış-
mışlar ve Kutsal Kitap okuyan ki-
şilere ölüm cezaları vermişlerdir. 
Eleştirmenler Kutsal Kitap’a vah-
şice saldırmıştır. Ama Kutsal Kitap 
düşmanlarından daha uzun yaşa-
maktadır. 1.Petrus 1:24-25 der ki: 
“İnsan soyu ota benzer / Bütün yü-
celiği kır çiçeği gibidir. / Ot kurur, 
çiçek solar, / Ama Rab’bin sözü 
sonsuza dek kalır.” 

TEBRİKLER! 

Bu kursu bitirdiniz. Size çok yararlı 
olduğunu umut ediyoruz.  

Şimdi ikinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, ÜNİTE 2 için olan soruları 



	 	

yanıtlamaya hazırsınız. Önceki 
dersleri gözden geçirin. Yanıtları-
nızı kontrol etmeye unutmayın. 


