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KUTSAL KİTAP HAKKINDA 
TEMEL BİLGELER 

Kutsal Kitap genç, yaşlı, eğitimli, 
eğitimsiz, zengin, fakir tüm insan-
lar içindir. İnsanlara nasıl kurtula-
bileceklerini öğretmek ve Tanrı’nın 
kendileri için olan tasarısını bilme-
leri için ruhsal bir kılavuzdur. 
Kutsal Kitap şöyle der: 

Önceden ne yazıldıysa, bize öğret-
mek için, sabırla ve Kutsal Yazılar'ın 
verdiği cesaretle umudumuz olsun 
diye yazıldı. (Romalılar 15:4). 

Böylece, Kutsal Kitap herkese ses-
lenmektedir. 

Kutsal Kitap’ı tam olarak anlama-



 

 

	

sak da, onu okuyarak bereket ve 
öğüt alabiliriz. Ama Kutsal Kitap 
bilgisinin tam sevinci ancak ciddi 
bir incelemeyle gelisir. Bu yüzden, 
bazı temel bilgilere sahip olmamız 
gerekir. Bu derste, Kutsal Kitap’ın 
yazılışı, temel düşünceleri, birliği 
ve bölümlerini öğreneceğiz. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

Kutsal Kitap’ın Yazarları 
 Esin 
 Yetki 
Kutsal Kitap’ın Bize Ulaşması 
Kutsal Kitap’ın Birliği  
 Eski ve Yeni Antlaşma 
 İlerleyen Vahiy 



 

 

	

KUTSAL KİTAP’IN YAZARLARI 

Esin 
Kutsal Kitap’ı 40 kadar kişi 1600 
yıllık bir dönem içinde yazdı. Bu 
kadar çok yazar ve farklı koşullar 
olması nedeniyle Kutsal Kitap’ta 
çok az uyum olabilirdi ya da hiç 
olmayabilirdi. Ama proje boyunca 
doğaüstü bir güç onunla birlikteydi. 
Kutsal Kitap bizlere açık bir şekilde 
bu gücün Tanrı olduğunu söyler. 
Tanrı, bu kişileri Kendisinin insan-
larla olan ilişkisi hakkında yazma-
ları için esinlendirdi. 

Esin, Kutsal Kitap bakımından, Tan-
rı’nın Ruhu’nun yazarların düşün-
celerine kılavuzluk etmek için “nef-
es verişi”dir. Tanrı’nın insanı top-



 

 

	

raktan yarattığını ve onun burnuna 
yaşam soluğunu üfleyerek ona ya-
şam verdiğini hatırlarsak bunu an-
lamak kolaylaşır. 

Bazı bilginler bizi, Kutsal Kitap Tan-
rı’nın gerçeğini içerdiği halde, ha-
talar da içerdiği konusunda ikna 
etmeye çalışırlar. Bazıları ise, Kut-
sal Kitaptan sadece kendisine ko-
nuşulan bölümleri esinlendirilmiş 
Tanrı Sözü haline geldiğini açıkla-
maya çalışırlar. Bazı kişiler ise, ya-
zarlar Kutsal Kitap’ı yazarken söz-
ler üzerinde hiç düşünmediklerini, 
Tanrı’nın her şeyi harfi harfine dik-
te ettirdiğini söylerler. Bunların 
hepsi esin konusunda yanlış dü-
şüncelerdir. 



 

 

	

Kutsal Kitap, “Kutsal Yazılar'ın tü-
mü Tanrı esinlemesidir ve öğret-
mek, azarlamak, yola getirmek, 
doğruluk konusunda eğitmek için 
yararlıdır.” der (2.Timoteyus 3:16).  

2.Petrus 1:21’de şunları okuyoruz: 
Çünkü hiçbir peygamberlik sözü 
insan isteğinden kaynaklanmadı. 
Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.  

Tanrı Sözü’nün herhangi bir kısmı-
nı gerçek olarak kabul edersek o 
zaman Söz’ün tümünü de gerçek 
olarak kabul etmemiz gerekir. 

Ayrıca, yazarların hiçbir seçim öz-
gürlüğüne sahip olmayan makine-
ler olduğunu da söyleyemeyiz. Ba-
zıları yazdıklarını tam olarak anla-



 

 

	

yamadılar (özellikle de henüz yeri-
ne gelmeyen gelecek hakkındaki 
peygamberlikler). Bazıları ise yaz-
dıkları konuları incelediler. Bu kişi-
ler kendi deneyimleriyle ilgili şey-
leri bile yazdılar. Hepsinin ortak 
noktası Tanrı’nın özel vahyiydi. 
Pavlus buna dikkat etmişti: 

Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy 
yoluyla bildirdi... Bu sır önceki ku-
şaklara açıkça bildirilmemişti. Şim-
diyse Mesih'in kutsal elçilerine ve 
peygamberlerine Ruh aracılığıyla 
açıklanmış bulunuyor (Efesliler 3:3-
5). 

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın 
Sözü’nü gerçek olarak onaylamaya 
devam etmektedir.   



 

 

	

Kutsal Kitap’ın yazarlarının kullan-
dıkları sözcükler, Tanrı’nın amacını 
en iyi açıklayan sözcüklerdir. Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş olduk-
larından, onlara güvenebiliriz. Her 
zaman doğrudurlar. Tanrı’nın söz-
leri yenilip başarısızlığa uğraya-
maz. 

Kutsal Kitap bir bütündür. Tanrı 
Sözü’nün başka hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur. Kutsal Kitap’ın sözlerine 
herhangi bir şey ekleme ya da 
çıkarılma yapılamaz. 

Kutsal Kitap doğru, tam ve Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş olduğun-
dan, Kutsal Kitap bilginleri, onun 
“Yetki”ye sahip olduğunu söylerler. 
İsa’yı işiten kalabalıklar bile O’nda-



 

 

	

ki tanrısal meshi görüp kabul etti-
ler. O’nun başka öğretmenler gibi 
olmadığını, yetkili biri gibi öğretti-
ğini söylediler (Matta 7:29).  

Yetki’nin üç ana anlamı şöyledir: 
Nihai gerçek, resmi bildiri ya da 
yasa ve buyruk verme gücü. Tanrı 
Sözü, bu üç alanın hepsinde de 
yetki sahibidir. Tanrı Sözü, Tanrı’ 
yla ilgili gerçeği vahyeder. Bütün 
insanlar için tek gerçek kurtuluş 
planı oradadır. Ve insanlar bu buy-
ruklara uydukça onun yaşam değiş-
tiren gücünü göreceklerdir. 

Tanrı Sözü’nün yetkisini kabul etti-
ğimizde, onu daha büyük bir anla-
yışla inceleyebiliriz. Artık sadece 
onun Tanrı Sözü olduğunu söyleyip 



 

 

	

geçmeyiz; ona yaşamlarımızı de-
ğiştiren gerçek ve diri Tanrı’nın 
Sözü olarak karşılık veririz. Onun 
öğretilerini anladıkça onları şüphe 
duymadan kabul ederiz. Pavlus, 
Selanik kilisesinin Tanrı’nın mesajı-
nı, “insan sözü olarak değil, gerçek-
te olduğu gibi, Tanrı sözü olarak 
benimsediniz”  Tanrı’ ya şükret-
mektedir (1.Selanikliler 2:13). 

Kutsal Kitap’ın yetkisine güvenebi-
liriz. Tanrının vaatlerinin gerçek 
olduğuna inanırsak onları kendi 
yaşamlarımız için Rab’den isteye-
biliriz. Bunu, onun verdiği sevinç ve 
esenlik izleyecektir. Bundan sonra 
Söz’e tam bir itaat içinde karşılık 
verebiliriz. Söz’ü inceledikçe Tanrı’ 
nın huzurunda kalırız. Kutsal Ki-



 

 

	

tap’ı okumak Tanrı’nın, sözleri 
aracılığıyla bizimle direkt olarak 
konuştuğunu işitmek gibidir. 

KUTSAL KİTAP’IN BİZE ULAŞMASI 

Tanrı, insanlara uzun bir süre bo-
yunca hiçbir vahiy yazdırmadı. Ama 
Tanrı insanlara konuştu ve birçok 
davranışlarında onlara yol gösterdi. 
Tanrının Sözü, kişilere dolaysız ola-
rak geldi. Örneğin, Tanrı İbrahim’i 
çağırdı ve ona kendisi ve soyundan 
gelenler (İbrani ulusu) aracılığıyla 
bütün dünyanın kutsanacağını söy-
ledi. Tanrı bu ulusun içinden vahyi-
ni yazmaları için belirli kişileri seç-
ti. Şimdi, Kutsal Kitap’ın nasıl yazıl-
dığını ve bize nasıl ulaştığını göre-
ceğiz. 



 

 

	

Tanrı, Musa’yı yeryüzünün yaratılı-
şını açıklayan ve Tanrı’nın yasaları, 
vaatleri ve peygamberliklerini içe-
ren bir vahiy yazmak üzere esinlen-
dirdi. Böylece Musa, Tanrı’nın diğer 
kutsal adamlarının da yazılar ekle-
diği bir dizi kitap yazdı. 

Bu yazarlar, Kutsal Kitap’ı taşların, 
kil levhaların, deri parçalarının ve 
tomarların üzerine yazdılar. Bu ilk 
yazılar günümüze ulaşamamışlar-
dır. Tanrı onları koruyabilirdi. Ama 
eğer korusaydı insanlar tomarlara 
ya da levhalara tapmak isteyebilir-
lerdi. Bizler, Tanrı’yı anımsatan ob-
jelere ya da yerlere değil, sadece 
Tanrı’ya tapınmalıyız. 

Bu yüzden, Tanrı bilge ve sadık 



 

 

	

adamları Kutsal Kitap’ı kopyalamak 
üzere yönlendirdi. Günümüzde, ilk 
yazıların birçok gerçek kopyası 
bulunmaktadır. Bunlar dünyanın 
birçok yerinde müzelerde ve kütüp-
hanelerde yer alırlar. 

Yıllar boyunca, Kutsal Kitap’taki 
bölümlere, “Kitap” adı verilmişti. 
İngilizcedeki "Bible" sözcüğü, Yu-
nanca “kitap” anlamına gelen 
biblia’dan gelir. Böylece, “Kutsal 
Kitap” isminin anlamı, Kutsal 
Kitap’ı oluşturan 66 kitap için 
uygun oldu. 

Kutsal Kitap bilginleri, Kutsal Ki-
tap’ı esinlendirilmiş Tanrı Sözü ola-
rak incelediler ve kabul ettiler. Hat-
ta, Kutsal Kitap’ta yer alan kitaplara 



 

 

	

“kanon” adını verdiler. Kanon söz-
cüğü, düz çizgiler çekmek ya da 
doğru ölçülerle ölçmek için kullanı-
lan alet anlamına gelirdi. Kanon 
tam ve bütündür. Tanrı hakkında 
başka antik yazılar da vardır, ama 
onlar esinlendirilmiş vahyin bir 
parçası değildirler. 

Tanrı, Kendi mesajını anlamamızı 
ister. İbrani halkının, Kendi mesajı-
nı anlaması için Eski Antlaşma ya-
zarlarının İbrani dilini kullanma-
larını sağladı. İncil yazarları, İsa’nın 
zamanında yaygın biçimde konuşu-
lan Yunanca’yı kullandılar. 

Günümüzde çok az kişi hem İbrani-
ce, hem de Yunanca bilir. Ama Tanrı 
yolunda yürüyen kişiler, Kutsal Ki-



 

 

	

tap’ı ya da Kutsal Kitap'ı oluşturan 
daha küçük kısımlarını toplam 2642 
dile çevirmişlerdir. Bazı dillerde 
birden fazla çeviri vardır ve herkes 
mesajı anlayabilir. Farklı çevirilerde 
farklı sözcüklerin kullanılması yay-
gındır. Ama mesaj aynıdır. 

KUTSAL KİTAP’IN BİRLİĞİ 

Eski ve Yeni Antlaşma 
Kutsal Kitap’taki 66 kitabın 39’u 
Eski Antlaşma’da, 27’si ise Yeni 
Antlaşma’da yer almaktadır. Buna 
karşın tek kitap, tek tarih ve tek 
öyküdürler. Her kitabın ana fikri, 
Tanrı’nın insanlar için tasarladığı 
kurtuluştur. Eski Antlaşma, Yeni 
Antlaşma’da ne olacağını önceden 
bildirir. Yeni Antlaşma ise Eski Ant-



 

 

	

laşma’yı açıklar ve yerine getirir. 
Her ikisi de birbirleriyle uyum için-
dedir, çünkü her ikisi de Kutsal 
Ruh’un esini altında yazılmıştır. 

Her iki antlaşmanın da merkezi 
Mesih’tir. Her kitap O’nu özel bir 
şekilde gösterir. Örneğin, Yaratılış 
bölümü O’nu Yaratıcı olarak, Mısır’ 
dan Çıkış bölümü ise Kurtarıcı ola-
rak gösterir. Samuel, Krallar ve Ta-
rihler O’nu Kral olarak, Yeşaya ise 
Mesih olarak gösterir. Matta, 
Markos, Luka ve Yuhanna, İsa’yı 
vaat edilen Mesih, Tanrı’nın Hiz-
metkârı, İnsanoğlu ve Tanrı Oğlu 
olarak gösterirler. Kitapları incele-
dikçe, Mesih’in nasıl gösterildiğini 
görmeye çalışın. 



 

 

	

Antlaşma sözcüğü bir “anlaşma” 
anlamına gelir. Eski Antlaşma, Tan-
rı’nın Mesih gelmeden önce insan-
larla yapmış olduğu kurtuluş anlaş-
masını vahyeder. Bu, Tanrı’nın 
Musa’ya yazması için verdiği yasa-
ları temel alıyordu.  

Yeni Antlaşma, Tanrı’nın Mesih gel-
dikten sonra insanlarla yaptığı an-
laşmadır. Bu antlaşma, Tanrı’nın 
tam ve bütün sevgisi olan lütfunu 
temel alır. Tanrı, bizler kurtuluş 
armağanına sahip olabilelim diye 
Oğlu’nu ölmek ve dirilmek üzere 
yollamıştır. 

Eski Antlaşma, Mesih’in gelişini ön-
ceden bildirir. Ayrıca eski anlaşma-
nın zayıflığını da gösterir. Eski Ant-



 

 

	

laşma sınırlı bir zaman için veril-
mişti ve yalnızca Yahudiler içindi. 
Diğer yönlerden de sınırlıydı. Bu 
antlaşmaya göre insanların günah-
larının bedelini ödemeleri için her 
yıl kurban sunmaları gerekiyordu 
(Bkz. İbraniler 10:4-7, 10, 14). 

Yeni Antlaşma, Mesih’in gelişinden 
söz eder. Eski Antlaşma’da önce-
den bildirilenleri yerine getirir: 
“Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönder-
di.” (Galatyalılar 4:4). Yeni anlaşma 
sonsuza dek sürer (İbraniler 7:24, 
28). Bütün uluslar içindir (Elçilerin 
İşleri 10:34-35). Tüm insanların 
günahlarının bedelini öder. Yapma-



 

 

	

mız gereken şey: yalnızca Tanrı’nın 
vermiş olduğu armağanı (Oğlu’nu) 
kabul etmektir. 

 

Aşağıdaki çizelge, Kutsal Kitap’ın 
kısımlarının nasıl gruplara ayrıla-
cağını göstermektedir. 

KUTSAL KİTAP’TA MESİH
ESKİ ANTLAŞMA

Tekvin/Yaratılış
   YARATICI
Çıkış
   KURTARICI
Samuel, Krallar
ve Tarihler
   KRAL
Yeşaya
   MESİH

YENİ ANTLAŞMA

Matta
   MESİH
Markos
   TANRI’NIN HİZMETKÂRI
Luka
   İNSANOĞLU
Yuhanna
   TANRI OĞLU



 

 

	

Eski Antlaşma 
YASA 

 Yaratılış–Yasa’nın Tekrarı (5 kitap) 
TARİH 

Yeşu–Ester (12 kitap) 

ŞİİR 
Eyüp–Ezgiler Ezgisi (5 kitap) 

PEYGAMBERLİK: 
Uzun Peygamberlik Kitapları 

Yeşaya–Daniel (5 kitap) 
Kısa Peygamberlik Kitapları 

Hoşea–Malaki (12 kitap) 

Yeni Antlaşma 
MÜJDELER 

Matta–Yuhanna (4 kitap) 

TARİH 
Elçilerin İşleri (1 kitap) 

MEKTUPLAR 
Pavlus’un mektupları 

Romalılar–Filimun (13 kitap) 



 

 

	

Genel Mektuplar 
İbraniler–Yahuda (8 kitap) 

Peygamberlik 
Vahiy (1 kitap) 

İLELEYEN VAH İY 

Kutsal Kitap’ın Yaratılış kitabı dün-
yanın ve insanın yaratılışını anlata-
rak başlar. Vahiy, yeryüzündeki 
hayatın bitişiyle son bulur. Bu iki 
kitabın arasında ise Tanrı’nın, insa-
nın cennette sonsuz yaşamın tadını 
çıkartması için kurtuluşunu nasıl 
etkin kıldığının öyküsüne sahibiz. 

Adem’le Havva, Tanrı’ya itaat etme-
dikleri için günah işlediler. Tanrı’ 
dan ruhsal bakımdan ayrılmışlardı. 
Ama Tanrı onları hâlâ seviyordu. 



 

 

	

Onların ruhlarını iyileştirmek için 
bir yol hazırlamaya başladı. İnsa-
nın, Tanrı’nın ruhsal iyileşme hak-
kındaki vahyini alması uzun bir 
süre aldı. İbraniler 1:1-2’de şöyle 
yazılmıştır: 

Tanrı eski zamanlarda peygamber-
ler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi. Bu 
son çağda da her şeye mirasçı kıl-
dığı ve aracılığıyla evreni yarattığı 
kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.  

Günümüzde, diri Söz olan Mesih 
aracılığıyla tam vahye sahibiz. Eski 
Antlaşma zamanında yaşayan in-
sanlar bunun ancak bir kısmına 
sahiptiler. 

Zaman geçtikçe Tanrı, gerçeğinden 



 

 

	

git gide daha çoğunu vahyetti. Tan-
rı, adım adım öğretti (Yeşaya 
28:10). Biz buna ilerleyen vahiy 
adını veriyoruz. 

Tanrı, Eski Antlaşma halkını bize ele 
aldığından farklı bir biçimde ele 
almıştı. Örneğin, Yeni Antlaşma’da 
yer alan çok eşlilik ve boşanma ko-
nusundaki öğretiler, Eski Antlaşma’ 
da bu uygulamaların geçtiği öykü-
lerle tezat içinde görünmektedir.  

İsa, insanların anlama konusundaki 
yetersizliklerinden dolayı Tanrı’nın 
geçmişte onları farklı bir şekilde ele 
aldığını açıklamıştı. Onlara bizim 
sahip olduğumuz gerçekten çok 
daha azı vahyedilmişti (Matta 19:3-
9). İsa bize yolu göstermek için gel-



 

 

	

miş olduğundan bizler daha çok 
gerçeğe sahibiz. 

Kutsal Kitap’ı okuyup inceledikçe, 
Tanrı’nın sizin için olan planında 
gitgide daha çok uyum görecek-
siniz. 

Kutsal Kitap’ı baştan sona kadar 
okumak, iman etmeyen bazı insan-
ların adına tezat dediği şeylerin 
aslında hiç de öyle olmadığını gör-
menize yardımcı olacaktır. Bunlar, 
Tanrı Sözü’nün bütünlüğünü onay-
lamaktadırlar. 


