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Hakkımızda 
e-manet Türkiye’de hazırlanarak Türk kilise önderlerine ücretsiz olarak gönderilen üç aylık e-
posta Kutsal Kitap ve tanrıbilim dergisidir.  

 

e-manet,  2. Timoteos 2:2’deki sürecin gerçekleşmesine araç olmayı amaçlamaktadır. Yarının 
önderlerini donatacak olan bugünkü Türk kilise önderlerinin donatılmasına katkıda bulunmak 
istiyoruz. 

Bu derginin iki ana hedefi vardır: olgunlaşma ve hizmet. 

Dergide benimsenen iki temel değer vardır: üstün nitelikli içerik ve okuyucuların yararı. 

Kilise önderlerinin eleştirel düşünme, düşüncelerini net bir biçimde belirtme ve farklı 
görüşleri sevgiyle hoş görmenin yanı sıra, Kutsal Yazılar’a göre değerlendirme kapasitelerini 
geliştirmeleri can alıcı önem taşır. Bu derginin böyle bir gelişim sürecine yarayacak yapıcı bir 
ortam sağlayacağını umuyoruz. e-manet’in yararlı olması için tepkilerinizi, isteklerinizi ve 
eleştirilerinizi bildirmeniz gerekecektir. Bunları yazikurulu@e-manetdergi.org adresine 
iletebilirsiniz.  

 

e-manet’in tüm sayılarını http://www.e-manetdergi.org adresli web sitemizden 
indirebilirsiniz. Ayrıca dergimizde yayınlanan tüm makaleleri interaktif bir dizinde 
bulabilirsiniz. 

 

Telif Hakları 
e-manet’te yayımlanan makalelerin ve karikatürlerin telif hakları, yazarlarına veya onları ilk 
yayımlayan kurum veya yayınevine aittir. Mesih imanlıları olarak telif hakları yasasını ihlâl 
etmek istemeyiz. e-manet kurulunun aldığı yayın izinleri, makalelerin ve karikatürlerin başka 
yerlerde (web siteleri dahil), yayımlanmasını kapsamayabilir. İznin nereden alınması 
gerektiğini öğrenmek için bize yazikurulu@e-manetdergi.org e-posta adresinden 
ulaşabilirsiniz.  

 

Giriş 

mailto:e-manet@mail.com
http://www.e-manetdergi.org/
mailto:yazikurulu@e-manetdergi.org
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Li-derkenar 
En Önemli Harf 

 Chuck Faroe 
 

aşka bir insanın sizi hayalkırıklığına uğrattığı oldu mu hiç?  

Olmaz olur mu? Tabii ki hepimiz ilişkilerde acı anlar yaşamışızdır. Peki, bir Mesih 
imanlısı kilisedeki ilişkilerde bile acı çekebilir mi? Evet, ne yazık ki, çekebilir. 

Yılmaz Esmer, 2012 Türkiye Değerler Araştırması’nda, “Türkiye, dünyada kişilerarası 
güvenin en düşük olduğu ülkelerden biri. Bu durum 1990’dan beri hiç değişmiyor. Ancak 10 
kişiden biri, genelde insanlara güvenebileceğini söylüyor” diyor. 

Madem insanlar güvenilmez, ilişkiler bize acı çektiriyor, belki de en iyisi inzivaya çekilmektir.  

Ekşi Sözlük’te inziva kavramı çok anlamlı bir şekilde tanımlanmıştır: “İnsanın tüm duygusal 
kalkanları düşüp kaybolduğunda daha fazla yara almamak için kendini fiziksel olarak 
saklaması eylemi.” 

Mesih imanlısı kilisede duygusal yara almamak için kendini “fiziksel olarak saklarsa” nasıl 
davranır? Kiliseye katılmaz olur.  

Ama katılmamak Rab’be itaatsizlik olur.  

O zaman itaatsiz olmamak için pazar günleri bir 
kiliseye gider, tapınır, ilahi söyler, vaaz dinler. Ama 
ilişkilerin acı durumlara mahal vermemesi için 
ilişkileri biraz yüzeysel tutar, ilişkilere yatırım 
yapmaz. Belki birkaç değişik kiliseye “misafir” 
olarak katılır.  

Böyle davranan birine anlayış göstermek doğaldır. 
Ama aynı zamanda bu tutumla açığa çıkarılan 
“Tanrı’ya itaat etme anlayışı”nda bir sorun vardır.  

Geçen gün Yasanın Tekrarı’nın bir tefsirinde 
okuduğum şu satırlar beni çok düşündürdü: 
“Yasanın Tekrarı’nın mesajı derin bir komşuluk etiği 
içerir. Bu derin komşuluk etiğine göre, bir 
topluluğun altyapısının oluşması ve sürdürülmesi, antlaşmanın Tanrısı’na itaat etmenin temel 
bir yoludur.”1 

Bu cümlelerin “bilgince” olduğunun farkındayım. Ama bence ciddiyetle düşünmeye değerdir. 
Bunu okuduğumda birdenbire kendime, “O zaman… Rab’be itaat etmek için… topluluk 
gereklidir” dedim.  

Özellikle bu yazarın sadece “topluluk gereklidir” demediğine dikkat etmeliyiz. Sadece ‘bir 
takım fertler Rab’bin önünde aynı mekânda bulunmalı’ demedi. İlginç bir nüansla, Rab’be itaat 
etmek için topluluğun altyapısının oluşması ve sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Topluluğun 
altyapısı nedir? Tanrı’ya ait bireyler olmaya yaraşır ilişkileri sağlayan uygulamalar: barıştırma, 
bağışlama, iletişim, birbirimizi dinlemek, desteklemek, birbirinin hayatına karışmak, küs 

B 

Düşünce 

“Yasanın Tekrarı’nın 
mesajı derin bir 
komşuluk etiği içerir. Bu 
derin komşuluk etiğine 
göre, bir topluluğun 
altyapısının oluşması ve 
sürdürülmesi, 
antlaşmanın Tanrısı’na 
itaat etmenin temel bir 
yoludur.” 
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Düşünce 

 

olmamak, sevecenlikle birbirimizi hoş görmek, en “zor” anlaştığımız kardeşleri bile küçük 
görmemek vs. 

İsrail’de olduğu gibi, kilisede de Tanrı’ya itaat etmek, O’nunla “yürümek” istersek, topluluk 
bağlamında kardeşlerle Rab’be yakışan ilişkiler kurmak ve sürdürmek gereklidir.  

Günah Tanrı’yla olan ilişkimizi bozduğunda, birbirimizle olan ilişkilerimizi de bozdu (bkz. Yar. 
3:14-19). Müjde Tanrı’yla ilişkimizi tamir ettiği gibi, birbirimizle ilişkilerimizi de tamir 
etmektedir.   

Sonuç olarak bizim için en önemli harfi “ş” harfidir.  

Türkçedeki “ş” harfi olmasaydı, “bozuşmak” ve “çekişmek” olmazdı. “Ş” harfi olmasaydı, 
“barışmak” ve “anlaşmak” da olmazdı. “Ş” harfi olmasaydı, “konuşmak ve “buluşmak” bile 
olmazdı. “Ş” harfi olmasa “ilişkiler” de olmaz, ilişkiler olmazsa Rab’be gerçek anlamda itaat 
etmeyi öğrenemeyiz.  

Yeni Antlaşma’nın öngördüğü yeni insanlıkta – imanlıların topluluğunda – bambaşka, kutsal 
ilişkiler ön plandadır. Ama insanlara, bazen Rab’deki kardeşlerimiz dahil olmak üzere, 
güvenmek güç olabilir.  

Fakat Kutsal Ruh’a güvenebiliriz, güvenmek zorundayız. Kilise denen ilişki atölyesinde 
Mesih’in Ruhu bizi eğitmeye hazırdır.  

Yeter ki bu çıraklığa razı olalım.  

  

Sonnotlar 
1 Walter Brueggemann, Deuteronomy  (Nashville, Tennessee: Abingdon, 2001), s. 22. 

 

 

 

“Sevgin şunu yapar: Gündemimiz ne kadar hizmet edeceğimizi sınırlamaz, 
başkalarının ihtiyaçlarının gündemimizi belirlemesini sağlar; özellikle de 
hizmetimiz aracılığıyla insanlara Tanrı’nın sözünü duyurabilme fırsatı 
sağlıyorsa. Hizmetimize koymaya karar vereceğimiz sınırlar ne olurlarsa 
olsunlar bencil arzularımız tarafından değil, Tanrı’nın isteği, aldığımız meşru 
diğer çağrılar ve yardımımızı isteyen insanlara gerçekten merhametle verilecek 
karşılığın niteliği tarafından belirlenmelidir.” 

Philip Graham Ryken 
Loving the Way Jesus Loves (Wheaton, Ilinois: Crossway Books, 2012), Kindle sayfa 785 
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Kutsal Kitap’a Göre Bilim, 
Teknoloji ve İnanç 

 Ken Wiest 
 

1. Teoloji ve bilim araştırma, açıklama ve düzenleme alanlarıdır.  İkisi de geçerli  ve uygun bilgi 
kuramı alanları olarak tanımlanabilir.  Teoloji haklı olarak bilimin keşiflerini içerebilir ancak 
teolojinin tanımında genellikle bilim bulunmaz.  Genel ve özel vahiy birbirlerini tamamlarlar ama 
öncelik ve nihai yetki özel vahiydedir.  Teoloji ‘bilimlerin kralicesi’dir. 

2. Teoloji ve bilimin araştırma metotları birbirlerine benzer.  İkisi tümevarım ve tümdengelim 
yöntemleri kullanır, ikisi de veri toplayarak anlam verecek düzenli bir hale getirir,  Ayrıca ikisinin 
de tanınması gereken ve varlığının kabul edilmesi gereken varsayımları vardır. 

3. Bilim, bir Hristiyan’ın bakış açısından, genel vahyinin incelenip anlaşılmasından sonra bulguları 
düzenli bir hale sunulmasıdır.  Teoloji metodunda bilimin rolü Kutsal Kitap’ın yorumlanmasından 
sonra yer alır.  Genel vahiy bir insanın sistematik teolojisinde yer almalı.  

4. Bilim ve araştırma Tanrı’nın benzeyişi olan insanlar için uygundur.  İnsan Tanrı’nın temsilcisi ve 
dünyayı yönetmek için O’nun görevlisi.  Tanrı’nın verdiği ‘egemen ol’ buyruğu daha iyi yerine 
getirebilmek için dünyayı iyi bir şekilde anlamak gerekir.  O yüzden bilimi öğrenmek gereklidir. 

5. Bilimde nihai ve mutlak yetki yoktur, hatta onun belli sınırları da var.  Bilim adamları bunları 
anlamaması ya da kabul etmemesi bu gerçeği değiştirmez. 

6. Bilim varsayımsız bir bilgi dalı değil;  yani bilim tarafsız değildir.  Bilim adamları kendi işini verimli 
bir şekilde yapabilmek için bu varsayımları kabul etmeli yoksa sonuçlar olmayacak.   Bu 
varsayımların dayanağı felsefi, bilimsel değil.  Bu varsayımlardan birkaçı şunlardır:  mantık 
kuralları, duyuların çalışmasının güvenilirliği ve doğanın kuralların tutarlılığıdır. 

7. Bilim insanlık için hem bereket hem de lanet oldu.  Bir bereket oldu çünkü bilim aslında Tanrı’nın 
sağladığı ortak lütfunun bir parçasıdır, Tanrı’nın benzeyişinin işlerinden biridir (örneğin ilaçlar, 
bilgisayarlar, iletişim araçları).  Lanettir çünkü bilim özerk ve Tanrı’nın sözünden bağımsız olarak 
davranmak isteyen insanın günah ve isyanlarının bir ifadesi olabilmektedir (nükleer silahları vb.).   

8. Bilim asla 100% kesinliğe ulaşamaz;  veriyi açıklayacak başka teoriler olabilir.  Bilim veri 
açıklamak için sadece doğal süreçlerini kullanamaz;  eğer doğaüstü bir açıklama mümkünse bilim 
buna izin vermeli. Doğaüstü açıklamaları reddetmek bilimsel değil, felsefi bir adımdır. 

9. Bilim adamları için veri ne kadar önemliyse salt veri sonuca götürmez.   En iyi açıklama en basit, en 
tutarlı ve en kapsamlı açıklamadır. 

10. Teknoloji de Tanrı’nın benzeyişi olan insanın bir keşfi, egemen olma görevinin ve Tanrı’nın ortak 
lütfunun bir ifadesidir.   Teknolojinin işlevi hayatı daha verimli kılar ve kolaylaştırır. 

11. İmanlılar her zaman dünyanın en iyi teknolojisine sahip veya onu kullanmakta uzman olması 
gerekmez. 

12. İmanlı bilim ve teknoloji konusunda sağlam bir ahlaka sahip olmalı.    Teknoloji günah işlemeyi 
kolaylaştırabilir, gizleyebilir ya da daha uzun bir zaman günahın etkisini güçlendirebilir.   Mesela 
teknoloji (örneğin internet) cinsel ahlaksızlığı veya materyalizmi çoğaltabilir, kolaylaştırabilir.  
Teknoloji insanı aptallaştırabilir (görseli yorumlamak metni yorumlamaktan daha kolay).   

13. Teknolojiyi kullanırken ya da düşünürken istenmeyen sonuçlar göz önünde bulundurmalıdır.  
İnsanların Tanrı’yla, başka insanlarla ve doğayla ilişkisi var;  bu ilişkiler Tanrı’nın yaratılış 
amaçlarından biridir.   Teknoloji ise insanı pasif hale getirebilir;   mesela insanlarla ilişkiler artık 

Düşünce 
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Düşünce 

 

14. Kullanış yarar belirlemez.  Yani bir teknoloji açık ve net ‘Hıristiyan amaçlı kullanışı’ olmadan hala 
yararlı olabilir. 

15. Teknoloji aslında zamanı ve parayı çarçur edebilir.  Gerçi ikisi de Tanrı’nın sağladığı armağanlardır 

16. Teknoloji ‘iyi ayarlanması’ gerekir, yani insanın doğasına ve amacına uygun olmalı.  İnsanlar belli 
amaçlar için yaratılmıştır ve teknoloji bu amaca ulaşmak için yararlıysa, kullanılabilir.  Yararlı 
değilse, bekli kullanılmamak yeğdir. 

17. Teknoloji ölüm ve hastalık ve çürümeyi ortadan kaldıramaz.  Bilim ve teknoloji belki 
hastalığı/ölümü biraz yavaşlatabilir ve o yüzden belki bir yarar sağlar.    Ancak insanın hayata 
gerçekçi bir bakış açısını değiştirirse (mesela Vaiz kitapçığı) o zaman o teknoloji reddedilmelidir.  

18. İmanlılar belli bilimsel gerçeklerin Kutsal Kitap ayetlerini desteklediğini düşünmemelidir.  Aynı 
şekilde Kutsal Kitap’ın bilme karşı değildir.  Yar 1-2 tarihsel bir anlatı ama hem bilimsel hem de 
teolojik gerçekleri taşıyor.  Kutsal Kitap’ta bilim bulmak ya da bilimin gerçeklerini kanıtlamak için 
ayetleri taramak ne bilime ne de Kutsal Kitap’a sağlıklı bir bakıştır.  Her iki alanın kendi gerçekleri 
ve yöntemleri var, her biri ötekinden bağımsız olarak işlenebilir.  Ancak eninde sonunda ikisinin 
sonuçları Kutsal Kitap’ın süzgecinden geçirilmelidir.   

19. Tanrı’nın yaratılışını etüt etmenin sonucu Tanrı’yı yüceltmek ve O’nu daha sevmek olmalı.   Kutsal 
Kitap’a göre dünyadaki düzen ve güzellik Tanrı’nın öz güzelliğini yansıtır.  Bilimi etüt etmek o 
zaman Tanrı’ya itaattir.   

20.  Seküler ideoloji Tanrı’yı bilimden çıkar.  Bu çıkarma aslında bilimin anlamını boşa çıkar ama çoğu 
kişi bunu anlamaz ya da onun için fark etmez.  İmanlı hem yaşam hem de bilimi iki gerçeğin 
ışığında değerlendirmeli:   Tanrı vardır, sessiz değildir.   

21. İmanlılar dahil herkesin bilimi değerlendirme hakkı var.  Bilim doğru dürüst bir şekilde doğayı 
yorumluyor mu?  Yoksa gizli varsayımlar sonuçları olumsuz bir şekilde etkiledi ya da yönlendirdi 
mi?  Günah bilim adamlarını etkiler.  Bu etkiler arasında veriyi çarpıtmak, her zaman doğru olmak 
istemek, popüler veya saygın olmak isteği sayılabilir. 

22. Evrim felsefesi doğacılıktır.  O felsefe yaşamın anlamını ve başlangıcını keşfetmeye çalışıyor.  
Nihai olarak bu felsefe sadece doğal süreçlerine dayanır;  bu süreçlerin dışında bir şey ya da kimse 
süreçlerini yönlendiremez.  Evrimin aslında birkaç yerinde sorunu var, hem bilimsel hem de felsefi 
alanlarda.  Mesela hücrelerde bilgi korunması ve başka nesillere doğru bir şekilde aktarması, 
termodinamik kurallarla yaratılışın ilk ortamının sürdürülmesi, evrim şu anda düşünüldüğü gibi 

devam etmemesi, vs.   

 

Kaynakça 
“Interview with Vern Poythress about the Book Redeeming Science”, Frame & Poythress, 

< http://www.frame-poythress.org/poythress_articles/2006InterviewOnRedeemingScience.htm > 
(2 Ocak 2013 tarihinde erişilmiştir). 

Alister E. McGrath, Science and Religion: An Introduction, (Blackwell Publishing, Ltd, 1999). 

Del Ratsch, Science and Its Limits (2nd edition), (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2000).  

JP Moreland, Christianity and the Nature of Science: A Philosophical Investigation,  (Grand Rapids, 
Michigan: Baker Books, 1989).    

 

Bu makale ilk olarak Miras, 5. Sayıda (Mayıs/Haziran 2013) yayımlanmıştır. 

 

 

 

Kutsal Kitap’a Göre Bilim, Teknoloji ve İnanç ~ Wiest 

suni ilişkilere dönüşür.  Sanal ilişkilerde iniş çıkış, zorluk yoktur.  Teknoloji suni bir ‘cennet’ 
sağladığını iddia eder ama gerçekçi değil. 

http://www.frame-poythress.org/poythress_articles/2006InterviewOnRedeemingScience.htm
http://www.amazon.com/Christianity-Nature-Science-Philosophical-Investigation/dp/0801062497/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1306909523&sr=8-16
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Ayetle Yaşama Kültürünü 
Yenmek 

 Walt Russell  Çiğdem Özbek 
 

 

 

sla Kutsal Kitap’tan Bir Ayet Okuma!” Arkadaşım ve Hristiyan bir radyocu olan 
Gregory Koukl’ın insanların Kutsal Kitap’ı doğru okuması için yazdığı bir kitapçığın 
adı bu. Ne  değerli bir öğüt! “Evet, asla sadece bir ayet okumayın, en azından bir 

paragraf okuyun.” Ama bugünlerde geçerli olan kültür tam tersi bir yöne akıyor: Biraz ondan 
biraz bundan almayı. Kilise dışarıda ya da geride kalmamak için “ayetle yaşama kültürü” 
yaratmıştır. Ayetle yaşama kültüründe Kutsal Kitap’tan bir ayeti ya da  ayet parçasını alır, 
bağlamdan kopuk olarak ezberler, küçük bir kağıda, plakaya, afişe, taşa vs. yazarız. Bir şekilde 
bu Kutsal Yazı parçasının önünde bir ayet numarası olduğu için onun kendi başına bir 
düşünce birimi olması gerektiğini zannederiz. Oysa bu gerçekten çok uzak bir düşüncedir.  

Bölüm ve ayet ayrımlarının 1560 yılına, yani Yeni Antlaşma’nın esinlenmesiyle kaleme 
alınmasından çok sonrasına kadar metne eklenmemiş olmasının dışında, asla sadece tek bir 
ayetin değil, ayetin içinde bulunduğu en azından bir paragrafın okunmasının çok daha önemli 
bir nedeni vardır.  

Doğal olarak anlam yukarıdan aşağıya doğru, metnin daha büyük birimlerinden daha küçük 
birimlerine doğru ilerler. Paragraf, metnin bütününün tezi nedeniyle oradadır. Cümle (veya 
ayet) paragrafın tezi nedeniyle oradadır. Sözcük, cümlenin bütününün tezi nedeniyle 
oradadır. Anladınız. Metnin daha büyük birimlerinin çerçevesi, daha küçük birimlerinin 
anlamını belirler. Zihnimiz de böyle çalışır; büyük birimlerden küçük birimlere doğru. Aynı 
şey Kutsal Kitap için de geçerlidir.  Bir Kutsal Kitap 
cümlesi (ayet) basitçe paragrafın bir parçasıdır ve 
paragrafın ana fikrinin bir yanını geliştirir. O halde 
minimal okunması gereken düşünce birimi 
paragraftır. Kutsal Kitap okuyan bilge biri 
paragraflarla düşünmeyi öğrenecek ve sık sık “Bu 
paragrafın ana fikri nedir?” diye soracaktır. 

Gelin bu Kutsal Kitap okuma yaklaşımını çok iyi bilinen bir ayet üzerinde deneyelim. 
1. Selanikliler 5:22: “Her çeşit kötülükten sakının.” İtiraf ediyorum ki ben ne zaman bu ayetle 
karşılaşsam, yaşı geçkin kutsalların kemikli parmaklarını gençlerin suratlarına doğrultarak 
salladıklarını ve kuşkulu bir davranış nedeniyle onları uyardıklarını gözümde canlandırırım. 
Bu tekrarlayan senaryoda Tanrı’yı seven, olgun Hristiyanlar, genç kutsalları “gerçekten” kötü 

“A 

Kitap 

Biola Üniversitesi’nde Yeni Antlaşma profesörü olan Walt Russell, yorum 
konusunda bağlamı dikkate almamanın Kutsal Kitap’ı yorumlamada ve 

uygulamada çarpıtmaya kolaylıkla yol açabileceğini göstermektedir. 

“Asla sadece bir ayet 
okumayın, en azından 
bir paragraf okuyun.” 



Ayetle Yaşama Kültürünü Yenmek ~ Russell 

e-manet   Sayı 34   Ocak-Mart 2014  

8 

Kitap 

 

bir şey yaptıkları için değil, basitçe kötü olarak “görünebilecek” bir tutum sergiledikleri için 
uyarma ihtiyacı duymaktadırlar. Sanırım şu an birkaç anım canlandı! 

1. Selanikliler 5:22’nin öğretisiyle ilgili bu anlayış, Kutsal Kitap’ın 1611 basımı King James 
versiyonuna kadar gider. Bu İngilizce çeviride “görünmek” sözcüğü, “görünen biçim”, “dış 
görünüş”, “çeşit” anlamına gelen Grekçe “eidos” sözcüğü için kullanılmıştır. Bu çeviri ortaya 
çıktığından bu yana iyi niyetli Hristiyanlar yalnızca işin “dış görünüş” tarafına odaklanmış ve 
sadece kötülükten sakınmakla kalmayıp “dışarıdan kötülük gibi görünebilecek” her türlü 
şeyden de sakınmamız gerektiği sonucuna varmışlardır. “Kötü görünen her şeyden sakının” 
görüşünün başlangıcı buradan gelmektedir. Ne var ki bu yorum birçok sorun içermektedir.  

Birincisi, bu yorum ayetin içinde bulunduğu paragrafın ana fikrine uymamaktadır. Aslında bu 
anlayış tamamıyla paragrafın ana fikrinde teğet geçer. Kısaca açıklayayım: 

1. Selanikliler, Elçi Pavlus’un Yunanistan’ın kuzeyinde kendi vatandaşları tarafından zulüm 
gören birkaç yeni imanlıya yazdığı bir mektuptur. Kilise karşıt bir konumdadır; bu nedenle 
Pavlus 1-3. bölümler arasında, çoğunlukla kilise kuran ekibinin dürüstlüğünden ve 
eylemlerini savunmuştur. Dört ve beşinci bölümlerde (“ahlaki açıdan uyarma” kısmı) bu kilise 
bedeninin yaşamasına tehdit oluşturan beş tehlikeden söz eder.  1. Selanikliler  5:12-22 
ayetleri, bu yeniyetme Hristiyanların karşı karşıya kaldığı beşinci ve son önemli sorundan 
bahseder.  

12-22. ayetler genel olarak, kilise haftalık toplantıları için bir araya geldiğinde ortaya çıkan 
konularla ilgilidir. Pavlus sağlıklı kilise yaşamını geliştirmekle ilgili onlara, haklı olarak, 
önderlere saygı göstermeleri (12-13. ayetler), kutsalların değişik ihtiyaçlarıyla hassasiyetle 
ilgilenmeleri (14-15. ayetler), sevinçli bir topluluk olmaları (16-18. ayetler) ve toplulukta 
peygamberlikle ilgili olarak Kutsal Ruh’u söndürmemeleri (19-22 ayetler) bağlamında 

talimatlar veriyor. Dikkat edin 22. ayet  kilisede 
peygamberlik etmeyle ilgili yalvarışı desteklemeye 
yardım etmektedir. Bütün paragraf, çeşitli konuları 
kapsamakla birlikte, bu konular birbiriyle uyum 
içinde “kilise bir araya geldiğinde nasıl 
gözükmelidir” ana fikrini geliştirmektedirler.  

Kısaca bütün mektubun daha geniş bağlamından bir 
sonraki paragrafa (5:12-22) doğru ilerleyerek 
çalıştığımızda, 22. ayetin bağlamına bakmaya hazır 
hale gelmiş oluruz. 19-22. 
ayetlerde peygamberlikle ilgili mantıklı akışına 
dikkat edin.  

19  “Ruh’u söndürmeyin”: Bu genel uyarıdır. 

20  “Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin”: Yalvarış yapılmaması gerekeni bildiriyor  

21  “Her şeyi sınayın”: Öncekine karşılık olarak yapılması gerekeni bildiriyor. 

“İyi olana sımsıkı sarılın”: Sınadıktan sonra İYİ peygamberlik sözleriyle ilgili 
yapmamız gerekeni bildirir. 

22  ”Her çeşit kötülükten sakının”: Bu da KÖTÜ peygamberlik sözleriyle ilgili yapmamız 
gerekeni bildirir.  

Burada belirli bir konudan söz edildiğine dikkat edin. Kilise bir araya geldiğinde iletilen 
peygamberlik sözleriyle ilgilidir. Genel olarak bütün Kutsal Yazılar, Tanrı ve insan yazarlar, 

“Bütün paragraf, çeşitli 
konuları kapsamakla 
birlikte, bu konular 
birbiriyle uyum içinde 
‘kilise bir araya 
geldiğinde nasıl gözük-
melidir’ ana fikrini 
geliştirmektedirler.” 
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Kitap 

 

savlarını çok belirgin ortaya koyarlar. Nadiren konuyla bağlantısız şekilde “her çeşit 
kötülükten sakının” gibi sözler araya serpiştirirler. Tersine  özellikle de Yeni Antlaşma 
mektuplarında, bir ana fikir geliştirilirken detaylı bir tartışma tarzıyla konuşurlar. 
1. Selanikliler 5:22’de durum böyledir. Pavlus Selanik’teki yeni imanlıları her çeşit sahte 
peygamberlik sözlerinden uzak durmaları 
konusunda uyarıyor. Oysa 22. ayeti 
paragrafın kendi gelişim sürecinden ayrı 
tuttuğumuzda, kullanılan dili, sıkıca bağlandığı 
şamandıradan ayırmış ve çok daha genel, belirsiz 
bir kavram yaratmış oluruz. İşte bu da ayetle 
yaşamak demektir. (Evet, şu an tam da son derece 
nazik bir şekilde Tanrı’nın sözlerini ve 
düşüncelerini çarpıttığımızı söylüyorum!) Söz 
konusu ayetin yer aldığı düşünce biriminin tamamını – en azından bir paragrafını – okumak 
için birkaç saniye daha harcamamak adına çok büyük bir bedel ödüyormuşuz gibi geliyor. 
Kutsal Kitap’taki ana fikirler, yer aldığı paragraflarda ifade edilmişlerdir ve biz onları gereken 
özeni göstererek irdelemeliyiz.   

Dahası, eğer 1. Selanikliler 5:22’deki ifadenin genel bir görüşü yansıttığı doğru olsaydı, 
İsa’nın kötülük gibi görünen her şeyden sakındı mı? Hayır sanmıyorum!! Dindarların O’na 
yönelttikleri en büyük eleştirilerden biri vergi görevlileri, sahtekârlar, dinsizler (günahkârlar) 

ve hatta belki de fahişeler gibi “kirlilik bulaştıran” insanlarla bir arada olmasıydı. İsa 
dindarların standartlarına göre kusursuz (günahsız) olduğu halde  - “gerçekten de kötü 
olan” hiçbir şey yapmamasına rağmen, sürekli olarak dindarların standartlarına göre kötü 
“görünüyordu”. Belki de uygunsuz bir şekilde hayatımızda bulunan günahın zedelediği 
kişilerden sakınmaktansa, İsa ile beraber bu suçlamaya katlanmamız lazım. Ayrıca belki de bu 
bizim 1. Selanikliler 5:22’yi bağlamı içinde okumayanlarca azarlanmaktan payımıza düşendir. 
Belki bu da, ayetleri yaşayan kültürün meyvesinin ağzımızda bıraktığı acı tattır.  

 

Bu makale ilk olarak Summit Ministries web sitesinde yayımlanmıştır. İzin ile kullanılmıştır. 

Walt Russell, “Overcoming Verse-bite Culture”, Summit Ministries Resources: Truth and Consequences 
>  culture/-bite-verse-a-consequences/overcoming-and-http://www.summit.org/resources/truth < 

(28 Ocak 2010 tarihinde erişilmiştir) 

 
Telif Hakları © Gospel Communications International, Inc - www.reverendfun.com 

 

“Genel olarak bütün 
Kutsal Yazılar, Tanrı ve 
insan yazarlar, savlarını 
çok belirgin ortaya 
koyarlar.” 

http://www.summit.org/resources/truth-and-consequences/overcoming-a-verse-bite-culture/
http://www.reverendfun.com/
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Kilisenin Cep Tarihi 
 (1. Bölüm) 

 Ken Wiest  Çiğdem Özbek 
 

Pocket History of the Church 
D. Jeffrey Bingham 

(Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2002) 

Kilisenin İlk Yılları 
ilise tarihi bilgisi imanlının büyümesinde canlandırıcı bir etki 
yapar. İmanlılar kilise tarihinin engin noktalarına ilişkin bir 
bakış açısı kazandıklarında çoğunlukla alçakgönüllü bir tutuma 

sahip olurlar. Tarihte başkalarının da benzer zorluklarla karşılaşmış 
olduğunu fark ettiklerinde ve benzer çözümler ile fikirlere sahip 
olduklarını keşfettiklerinde teşvik alırlar. Kilise tarihi bu konuda 
çalışan kişilere fikirler ve eylemlerin hem şimdiki zamanda hem de 
gelecekte neticeleri olduğunu gösterir.  

Jeff Bingham’ın Pocket History of the Church (Kilisenin Cep Tarihi) kitabı günümüz imanlısına 
uygun harika bir genel bakış sunar. “21. yüzyılda İncil’e bağlı Hristiyanlar için özellikle 
önemli” (s. 9) olduğuna inandığı kilise tarihindeki ana konuları, olayları ve kişileri açıklar. 

Bingham kilisenin ilk yıllarını şöyle özetler: “İlk kilise döneminde Hristiyanlar öğretiye yatkın 
ve tanrıbilimsel bir zekâya sahip kişiler olmalıydılar” (s. 17).  

Yeni Antlaşma’yı okuyan biri Pavlus ve diğer yazarların birçok kez öğretilerdeki 
düzensizliklerden söz etmelerinden ötürü şaşırır. Yanlış öğretiler Yuhanna’nın 
Mektupları’nda olduğu kadar Galatyalılar, Koloseliler, 2. Selanikliler ve Önderlik 
mektuplarının yazılmasındaki büyük bir yönlendirici etkendi. Elçilerin döneminden sonra 
durum değişmedi. İlk kilise birçok sapkın öğretiyle mücadele etmek zorundaydı. Bunlar 
arasında Yahudi Senkretizmi’nin yanı sıra Doketişlik, Gnostizm ve Markiyoncu öğreti bulunur. 
Bu yanlış öğretilerin her biri Müjde’nin temellerini tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda 
kilisenin birliğini de tehlikeye atmıştır. 

Bu karşıtlık sayesinde, ilk dönemdeki kilise önderleri, elçilerin öğretişlerine açıklık getirmiş 
ve böylece yanlış öğretişlerle aralarındaki farklılıkları ortaya çıkarmışlardır. Doketişlik 
Mesih’in insanlığını reddetmiş, Markiyonculuk ise Eski Antlaşma’nın geçerliliği ve Eski 
Antlaşma ve Yasa’nın Yeni Antlaşma ile sürekliliği olduğu konusunda kuşku uyandırmıştır. 
Gnostizm Hristiyan Kutsal Yazılar ve Hristiyan İlahiyatı terimlerini kullanmış ve kendisini bilgi 
ile ruhsallık açılarından seçkinmiş gibi sunmuştur. Bu nedenle onun savunduğu dualizm 
(ikicilik) Müjde’nin üstesinden gelmesi gereken en önemli düşman olmuştu. İreneyus gibi 
önderlerin ayırt etme gücü ile yanılgıları ortaya çıkartmaları ve aynı zamanda gerçeği 
açıklayıp desteklemeleri de gerekmiştir. Kişinin savunduklarını gerçekten anlayabilmesi için 
Gnostikleri okuması ve dinlemesi gerekiyordu. Ancak o zaman onların savunduklarını doğru 
bir biçimde çürütülebilirdi. Gnostiklerin neleri savundukları anlaşıldıktan sonra önderler 

K 

Tarih 
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Tarih 

 

elçilerin öğretişlerinin hangi bölümlerinden taviz verildiğini ya da bozulduğunu görebildiler. 
Karşı tezlerin dikkatlice kullanılmasıyla gerçeği ortaya çıkarabiliyor ve onun yanlış görüşlerle 
farkını ortaya koyabiliyorlardı. Mesih’in gerçek ve fiziksel insanlığını açıklığa kavuşturup 
O’nun insanoğullarının kurtarıcısı olarak yetkisini, Tanrı’nın tekliği konusunu İsa’nın kişiliği ve 
eylemlerinde açıklanmış olmasıyla birlikte güvenceye kavuşturdular. Eski Antlaşma ile Yeni 
Antlaşma’nın nasıl tek bir kurtuluş tasarısı oluşturduğu konusunu vurguladılar. Kilise Babaları 
Gnostikliğin düalizminin birbirinden ayırdıklarını bir araya getirdiler. Doğru öğretiye dayalı 
Hristiyan antropolojisinde bedenin önemi buna örnektir.  

Öğretilerin tartışıldığı bu zor dönemlerde, ilk dönem Kilise Babaları kilisenin önderliğine 
itaatin önemini vurguladılar. Amaç, kiliseler arasındaki öğretilerin saflığını korumaktı. Zaman 
geçtikçe kiliselerde tek bir episkoposa sahip olmak fikrine yönelik bir hareket oluştu. Bugün 
bu hareket ve sonuçlarından biri dünyada açıkça görülmektedir. O da Roma Episkoposu’nun 
üstünlüğüdür. Elçisel öğretinin savunduğu gerçeği koruma çabasına yönelik iyi bir fikir olarak 
başlayan hareket, amaçlanmayan bir sonuç vermişti. Bu tür bir tepki ve amaçlanmayan sonuç, 
kilise tarihinde tekrar ve tekrar ortaya çıkan bir durumdu.  

Hristiyan öğretisi ve uygulamaları, ilk dönem imanlılarını Roma’ya karşıt bir konuma 
getirmişti. Bingham şöyle açıklıyor: “Hristiyanlar sadece tek tanrıya tapındığında, çok tanrılı 
Romalı komşuları onları ateist olarak görüyorlardı. Hristiyanlar ibadet için Roma hayatından 
ayrı olarak toplandıklarında, imparatorluğun toplumsal yapısında yıkıcı bir rol oynadıkları 
düşünülüyordu. İmparatorun ilahi özelliğini kabul etmek istemediklerinde, kötü kişiler olarak 
görüldüler (s. 31). Buna ek olarak Romalılar, Hristiyanları imanlarının akıldışı olmasıyla, “gizli” 
toplantılarının ensest (çünkü “kardeş” dedikleri erkek ve kadınlarla evliydiler) ve yamyamlık 
(çünkü Rab’bin Sofrası dedikleri bir alışkanlıkları vardı) gibi “utanç verici” eylemleri 
örtmesiyle suçluyorlardı. Böylece kilise toplumsal baskıyla karşılaştı ve zaman ilerledikçe 
önce yerel, sonra devlet zulmünün etkisi altında kaldı. Kilisenin buna verdiği karşılık neydi?  

İlk olarak, kilise sıkıntı ve zulümlerin Rabbimiz tarafından vaat edildiğini hatırladı (bkz. Yu. 
15:18-16:4). Bu nedenle kilise ne zulümden kaçtı ne de bir yöntemle azalmasına çalıştı. 
Kilisenin sıkıntıya vereceği doğru karşılığın Tanrı’nın isteğine teslimiyet olduğunu kabul 

ettiler. Verilen bu karşılıktan dolayı birçok kişi 
imanlıların kendi imanlarına verdikleri yüksek 
değeri fark ederek Mesih’e geldiler.  

İkinci olarak, kilise gündelik yaşamlarını olduğu 
kadar ahlaki görüşlerini de tek tanrıcılık ve kilise 
öğretisi altında savunup açıkladı. Ahlaki 

görüşlerinin ve yaşam tarzlarının Roma idealleri ile nasıl uyumlu olduğunu vurguladılar; 
suçlamaların hatalı olduğuna işaret ettiler ve uygun durumlarda Roma kültürü ile aralarında 
köprüler kurmaya çalıştılar. Bu, kültüre karşı verilen bir taviz değil, doğru biçimde kültüre 
uygun davranış olarak değerlendiriliyordu. 

Elçiler kiliseleri yanlış öğretiler ve bunları öğreten kişiler hakkında uyarmışlardı. Elçilerin 
döneminden sonra, ilk kilise dönemi Hristiyanları bilinçli bir şekilde kiliseye giren 
öğretişlerin farkında olmalıydılar.  

Yanlış öğretişler hakkındaki bu uyarılar bizim için de geçerlidir. İlk dönem kiliselerinin hatalı 
öğretilere karşı ihtiyatlı tutumları ve sıkıntı çekerken gösterdikleri cesaret, onlardan yüzlerce 
yıl sonra yaşayan bizler için birer örnektir.  

 

 

“Kilise ne zulümden kaçtı 
ne de bir yöntemle 
azalmasına çalıştı.” 
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Teselli… Nasıl ve Nereden 
Gelir? 

 Şafak Deveci 
 

u ayetleri okuduğumuzda Eyüp’ün ne kadar derin 
acılar içinde olduğunu anlayabiliyoruz. Tüm 
çocuklarını, malını mülkünü kaybetmiş ve korkunç 
bir hastalığa yakalanmış biri olarak acıları derindi. 

Ölümü özleyecek kadar tükenişe götüren büyüklükteydi.  

Bizler de bu dünyadaki yolculuğumuza devam ederken 
çeşitli sıkıntı ve denemelerden geçiyoruz. Bazen acılar 
yüreğimizi o kadar acıtıyor ki, yüreğimizin sesini duyamayacak kadar sağırlaşıyoruz. Kaldığımız 
yerden devam edemeyecek kadar güçsüz, doğruyu ve gerçek olanı ayırt edemeyecek kadar 
karmaşık duygu ve düşüncelere sahip olabiliyoruz. Öyle ki, yaşadığımız sıkıntılar Eyüp’te olduğu 
gibi bizi tükenişin eşiğine kadar sürükleyebiliyor.   

Bazense acılar, üstünde durmadan devam ettiğimiz, hiç zaman kaybetmeden yaşamın gerisine 
attığımız, öylece içinden geçip gittiğimiz boyutta olabiliyor. Sonuçta yaşadığımız acılar her ne 
büyüklükte olursa olsun, yüreğimiz her zaman teselliye ihtiyaç duyuyor.  Yaşanılan sıkıntıların ya 
da acılığın büyüklüğü önemli değil. Bu dünya günahla yoğrulduğu sürece yeniden ve yeniden 
teselli edilmeye ihtiyaç duyacağız.  

Peki, yüreğimizin ihtiyaç duyduğu bu teselli nasıl ve nereden gelir? 

“Zaman her şeyin ilacıdır! Sabırlı ol yakında acın diner.” Teselli etmek için sıklıkla söylenen bu 
sözler ne kadar doğrudur? Kimi zaman bu sözcükler bir söylemden öteye geçer ve inanışa 
dönüşür. Kişi kendini tüm acılığıyla birlikte zamanın ellerine bırakır. Zaman, gerçekten de her 
şeyin ilacı mıdır? Zaman, yüreğimizdeki yaranın kabuklanmasına ve sonra iyileşmesine etken 
olan bir merhem midir? Bizi her türlü güçsüzlüğümüzde yenileyip ayağa kaldıran, tekrar eski 
gönencimize kavuşturan bir güç müdür? Yoksa yaşanmışlık katmanlarını acılarımızın üstüne 

örterek görmemizi engelleyen ve bu şekil de bize acılığımızı unutturmaya çalışan bir illüzyonist 
midir? Zaman göreceli bir kavram olsa da bu soruların yanıtı göreceli değildir. Zaman tek başına 
acılı yüreğe teselli değildir…  

Teselli bekleyen bir yürek kanayan bir yaradır… Susuz kalmış bir toprak, dalgalanan bir denizdir. 
Ürkekliği ve hırçınlığı aynı anda yaşamaktır. Yaşananlarda anlam aramaktır. Umudu beklemektir. 
Çıkış yolunu aramak için koşturmak, uzanan eli tutmak için beklemektir. Bazen düş kırıklığı, bazen 
ise isyandır. Anlaşılmayı istemektir.   

Böylesine derin ihtiyaç içinde olan bir yüreğin insani değerlerle de teselli edilemeyeceği 
kesindir. Para, eğlence, kendini meşgul etme, yeni uğraşlar ve alışkanlıklar, aldatıcı ilişkiler, 
teselliyi geciktirmekten öte yüreğin ihtiyaçlarını daha derinleştirmekten başka bir işe yaramaz.   

Peki, yüreğimizin ihtiyaç duyduğu bu teselli nasıl ve nereden gelir? 

Bu sorunun tek bir yanıtı vardır: TANRI’dan. 

Davut,  Mezmur 139: 13 ve 15. ayetlerde “İç varlığımı sen yarattın, annemin rahminde beni sen 
ördün… Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde, bedenim senden gizli 

B 

Hizmet 

“Şimdi tükeniyorum, 

Acı günler beni ele geçirdi. 

Geceleri kemiklerim sızlıyor,  

Beni kemiren acılar hiç 
durmuyor.” 

Eyüp 30:16-17 
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Hizmet 

 

değildi.”  diye Tanrı’ya seslenmektedir.  Bizi ve yüreğimizi kendi ellerinde yaratan, iç varlığımızı 
bilen Tanrı’dan başka bizi teselli edecek biri var mıdır?  

Yaratıcımız olarak O en derin ihtiyaçlarımızı bilir, yüreğimizin kırıklıklarını, yaralarını, nasırlarını 
görür. Aynı zamanda Oğlu İsa Mesih aracılığıyla acılığımızı en iyi O anlar. Çünkü kendisi de bizim 
gibi acıyla dolu denenmelerden geçmiştir.  İbraniler 2:18’de yazdığı gibi, kendisi de denenip acı 
çektiği için denenenlere yardım edebilir. Bu nedenle O’nun lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliriz. 
Teselli bekleyen yüreğin ihtiyaçlarından biri anlaşılmaktır. O’nun huzuruna her girdiğimizde bizi 
ve ihtiyaçlarımızı anlayacağını ve O’ndan merhamet görüp lütuf bulacağımızı biliriz.  

“Sevgin ne değerli, ey Tanrı! 
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.” (Mez.36:7) 

Yaşamımızdaki hiçbir şey Tanrı’nın sevgisinden değerli değildir. O’nun sevgisi sonsuz, egemen ve 
değişmezdir.  John Brine Tanrı’nın sevgisi hakkında şunları yazmıştır: 

Tanrı sevgisinin sınırsızlığını hiçbir dil tam olarak ifade edemez, hiçbir zihin kavrayamaz: 
“Kavrayışı aşar” (Ef. 3:19). Sınırlı bir zihnin Tanrı sevgisi hakkında ki en uç düşünceleri bile 
Tanrı sevgisinin gerçek doğasına erişemez. Tanrı’nın iyiliği, oluşturabileceğimiz en yüksek 
kavramların o kadar ötesindedir ki gökyüzü bile yeryüzünden bu kadar uzak değildir. 
İyiliğinin derinlikleri, karşısında duran bütün dağların yüksekliğini aşan bir okyanus gibidir. 
İlgi duyan herkes için, gerekli her iyiliğin aktığı bir çeşmedir.1 

Bize olan derin sevgisini, çarmıh üzerinde bizim için kendini feda edişiyle göstermiştir. Hiç 
günahı ve suçu yokken, biz günahın her türlü etkisinden, gücünden ve sonuçlarından özgür olalım 
diye çarmıh üzerinde ölümü kabullenmiştir. Bu nedenle O’nun çarmıhının gölgesine sığınabilir ve 
O’nun tahtından yaşamlarımıza akan sevgisiyle 
teselli bulabiliriz. Mesih’in sevgisi yaralı 
yüreklerimizi iyileştirir, acılığımızı eritir. İç 
dünyamızdaki fırtınaları dindirir. İhtiyacımız olan 
en iyi ilaç, en iyi merhemdir. O’nun sevgisiyle 
teselli edilirken yenileniriz, güçleniriz.  

“RAB’bin sevgisi hiç tükenmez,  
 Merhameti asla son bulmaz; 
 Her sabah tazelenir onlar,  
 Sadakatin büyüktür. 
‘Benim payıma düşen RAB’dir’ diyor canım, 
 Bu yüzden O’na umut bağlıyorum. “ (Ağı. 3:22-24) 

Tanrı’nın sevgisi sonsuz merhametiyle ve sadakatiyle yaşamlarımızı doldurmak için her an hazır 
bekler. Teselli bekleyen yüreklerimiz O’nun merhametiyle yüz yüze geldiğinde yüklerinden 
arınmaya başlar. Tanrımız bizim hak ettiğimiz acıyı bizim yerimize taşıyacak kadar merhametlidir. 
Biz özgür olalım diye günahın boyunduruğu altına girecek kadar da sadakatle doludur. Bizi hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan, düştüğümüzde kaldıran, yorulduğumuzda taşıyan Rab, acılar içinde 
kaybolmamıza izin vermez. O’nun sözleri yaşantımızda umuttur. Umutsa, teselli bekleyen 
yüreklerde karanlığın sonunda ışığın olduğunu bilen inançtır. Zafere ulaştıran yoldur.   

Karanlık yollarda ışığı bulma umuduyla yürürken her zaman Tanrı’ya güvenebiliriz. Mezmur 
yazarının dediği gibi, “Karanlık ölüm vadisinden geçsek bile korkmayız, çünkü Tanrımız bizimledir 
ve O’nun değneği güven verir bize.”   

Tanrı’nın yardımı ne erken gelir ne de gecikir.  

Karanlıktayken güvenene ne mutlu!  

Güveninin boşa çıkmayacağını bilene ne mutlu! 

“Tanrı’nın sevgisi sonsuz 
merhametiyle ve 
sadakatiyle yaşamlarımızı 
doldurmak için her an 
hazır bekler.” 
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Rab teselli bekleyen ezik yürekler için sığınak, sıkıntılı günlerde bir kaledir (Mez.9:9). Hayat ne 
kadar fırtınalarla dolu olsa da sığınacak bir kalemiz vardır, korkmayız. Orada dinlenip derin derin 
soluklanabiliriz. Kötülüğün o kaleye asla giremeyeceğini biliriz. Orada sadece huzur ve esenlik 
egemendir. Karmaşanın ortasında bile sakinlik içinde durabilir ve O’nun sevgisinden ve lütfundan 
doyasıya tadabiliriz.  

Rab, huzurunda geçirilen bir saat 
Bizi değiştirmek için ne kadar da yararlıdır. 
Göğsümüzdeki ağır yükleri kaldırırsın.  
Susuzluktan kavrulan yerleri gürül gürül akan sularınla tazelersin. 
Diz çöktüğümüzde, çevremizdeki her şey küçülür gibidir. 
Ayağa kalktığımızda uzak ve yakınımızdaki her şey güneş ışığıyla aydınlanır; 
Diz çöktüğümüzde ne kadar da zayıfızdır; 
Ayağa kalktığımızda ise güçle dolarız! 
Neden daima güçlü kalmaz, 
Kendimize ve başkalarına bu kötülüğü yaparız?  
Bazen kaygıları taşıyamayacak hale geliriz, 
Neden güçsüz, yüreksiz, kaygılı ya da sıkıntılı olmak yerine, 
Sana dua ederek sevinç, güç ve cesaret bulmayalım? 2 

R.C. Trench’in yukarıdaki alıntıda da belirttiği gibi, Rab’bin huzurunda dua ederek durmak, tüm 
yüklerimizi O’na bırakmak, sabırla Tanrı’nın hayatımızda ve iç varlığımızda çalışmasını beklemek, 
bizi teselli edilmenin yollarında tutacaktır. Zaman, yukarıda da belirtildiği gibi, tek başına teselli 
kaynağı değildir, Rab’den teselli alabilmemiz için ihtiyacımız olan bir süreçtir. Teselli edilmek 
anlık bir olay değildir. Bu nedenle sabırla beklemek ve adım adım ilerlemek önemlidir.  

Bizler Rab tarafından teselli edilirken, aynı zamanda bizler gibi sıkıntıda olanları derinden 
anlayabilir, Tanrı’dan aldığımız teselliyle onları teselli edebiliriz. “Her türlü tesellinin kaynağı olan 
Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun! 
Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün 
sıkıntılarımızda teselli ediyor.” (2Ko. 1:3-4) Tanrı’nın yolları her zaman harikadır ve kendi iyiliğini, 
sevgisini ve teselli gücünü göstermek için bizi birbirimiz için kullanır. Bizi bir taraftan 
iyileştirirken diğer taraftan kardeşimize bereket kılmak için eğitir, kendi yollarını öğretir. 

Kilisemizde, iş yerimizde arkadaşımızın, kardeşimizin 
teselli bekleyen yüreğine karşı, teselli bulanlar olarak 
duyarsız kalamayız. Onları anladığımızı dile getirmeli 
ve duayla destek olmalıyız. Rab’den gelen hikmetle 
elimizden gelen desteği onlara sunmalıyız. Rab’bin 
bizim hayatımızda nasıl etkin olduğunu, bize nasıl 
teselli verdiğini paylaşmak bile onların Rab’bin 
önünde büyük bir gayretle durmalarına teşvik 
olabilir. Rab’bin bedeni olarak sıkıntılarımızda da 

sevinçlerimizde de birbirimize ortak olmalıyız.  

 

Sonnotlar 
1 William MacDonald,  Kutsal Kitap Yorumu, Eski Antlaşma  (İstanbul:  Yeni Yaşam Yayınları, 2002).  
2 A.g.e. 

 

“Tanrı’nın yolları her 
zaman harikadır ve 
kendi iyiliğini, sevgisini 
ve teselli gücünü 
göstermek için bizi 
birbirimiz için kullanır.” 
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Kilise Kurma Aşamaları İçin 
Öğretme Hedefleri 

 Bir Kilise Kurma Heyeti  Çiğdem Özbek 
 

E-manet 32 ve 33. sayılarda bir kilise kurma stratejisi yayımlandı. Her aşamada amaçlar, 
öğütler ve uyarılar mevcut. Her aşamada yeni veya olgunlaşmakta olan imanlılara verilen 
öğretişler mevcut. Tabii yeni iman edenler için öğretişler daha basit, gittikçe daha derin ve 
kapsamlı olabilir. 

Aşağıda her aşamaya uygun, imanlıların öğrenme durumu göz önünde bulundurarak önerilen 
konular, öğretişler veya kitaplar bulunur.   

 

2. Aşama:  Müjde’yi Duyurma  
Öğretişler:  Günah, Mesih, Kurtuluş, Kutsal Kitap 

Kitaplar:  Yaratılış 1-11. bölümler, Luka ve Yuhanna kitapları, Romalılar 1-8 veya Galatyalılar 
2-5. bölümler vurgulanmalıdır. Bunlar günah bilincini, insanın kendisini kurtarmak için 
yetersizliğini ve İsa’nın kurtarıcı olmasını anlamak için çok yararlıdır. 

 

3. ve 4. Aşama:   Öğrencileri Yetiştirme ve Yerel Kilise Kurma  
Aşağıdaki konular tekrar tekrar öğretilir; başlangıçta daha hafif ama gittikçe daha derin bir 
şekilde. Her iki aşamada hedef itaat ve yeni dünya görüşü edinmektir.   

Öğretişler: Tanrı, Günah, Mesih, Kurtuluş, Kutsal Kitap, Müjdeleme, Kutsal Ruh, Gelecekteki 
Olaylar, Kilise ve Kilisenin gelişimi, Kilise Kurma Stratejisi, Kilise Tarihi.    

Hristiyan Hayatı:  

 Güvence, Kutsal Kitap Kullanımı, Dua, Paydaşlık, 

 İsa’nın Rab Olması, Günah ve İtiraf, İsa’nın 2. gelişi 

 Hristiyan Olarak Düşünmek, İman, Dilini Dizginlemek, 

 Cinsel Paklık, Dünya ve Onunla İlişkimiz, 

 Ruhsal Armağanlar ve Kullanımı, Şeytan’ı Yenme;   

 Umutsuzluk ve Sıkıntının Üstesinden Gelmek;  

 Kutsal Ruh’un Denetiminde Yürümek ve Dolmak,  

 Evlilik, Aile, Para ve Bağışta Bulunma;  

 Vaftiz ve Rab’bin Sofrası;  

 Çalışma Etiği ve İlişkiler;  

 Başkalarına, Dünyaya ve Devlete Yönelik Sorumluluğumuz; 

 Özdenetim;  

 Başkaları için Günah Nedeni Olmamak 

Kutsal Kitap Kitapları:  Matta, Yuhanna’nın Mektupları, 1. ve 2. Korintliler, Filipililer, Yakup, 
Vaiz, Efesliler, Koloseliler, Elçilerin İşleri, 1. ve 2. Petrus, 1. ve 2. Selanikler, Mezmurlar 

Hizmet 
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5. Aşama:   Önder Yetiştirme 
Bu konular dönüşümlü olarak, gittikçe daha derinleşerek, detaylı işlenebilir. 

Öğretişler:   Kurtuluş, Mesih, Tanrı, Kutsal Ruh, Günah, Kutsal Kitap, Kilise ve Gelecekteki 
Olaylar  

Kilise hayatı: Artık yerli imanlılar Kutsal Kitap’ı uygulama ve başkalarının ihtiyaçlarını 
karşılama sorumluluğunu üstleniyorlar. 

Kutsal Kitap’a uygun ruhsal önderlik 

Önderlik: Devam Eden Önderlik Eğitimi, İmanlılarla İlgilenme, Zaman Denetlemesi, Karar 
Verme Hüneri, Yönetme / İdare Hüneri, Ekip Çalışması, Değişimi Sağlamak, Gönüllüleri 
Motive Etme, Ders ve Vaaz Hazırlama, Vaaz veya Ders Verme, Danışmanlık 

Kutsal Kitap Kitapları:  Ezra, Nehemya, Hakimler, 2. Tarihler, Yeremya, Hezekiel, Özdeyişler,  
1. ve 2. Timoteos, Vahiy, Yasanın Tekrarı  

 

6. Aşama:   Başka Kilise Kurma Girişimine Geçme 
Öğretişler: Kilise, Dünyaya Müjde’yi Duyurmak 

Kilise Tarihi:  Başka Kiliselerle İttifak Kurma 

Kutsal Kitap Kitapları:  Efesliler, Galatyalılar  

 

 
Telif Hakları © Gospel Communications International, Inc - www.reverendfun.com 

 

 

 

 

“Bağışlanmanın  -gerçekten bağışlanmanın- ne olduğunu öğrendiniz mi bir daha 
hiç kimseye tepeden bakmazsınız. Kendinizin pek de doğru biri olmadığınızı 
bildiğiniz -gerçekten bildiğiniz- için artık kendiniz hakkındaki gerçekle 
yüzleşebilirsiniz. Standartlara ulaşamayıp bundan dolayı kötü hissettiğinizi 
maskelemek bir başkasından daha iyiymiş gibi davranmaya ihtiyacınız yoktur. 
Tanrı tarafından  kabul edilmiş olmanız size başkalarını kabul etmek için gereken 
lütfu sağlar.” 

Philip Graham Ryken 
Loving the Way Jesus Loves (Wheaton, Ilinois: Crossway Books, 2012), Kindle sayfa 1042 

http://www.reverendfun.com/
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Bir Kilise Kurma 
Enstitüsünden Öğütler 

Bir Derleme 
 Richard Bailey  Çiğdem Özbek 

 

 Müjdeciliği ve öğrenciliği her zaman Tanrı öğretisinin temel gerçeklerine bağlı tutun. 
Tanrı konusunda Kutsal Kitap’a uygun olmayan görüşleri (İslami kadercilik görüşü gibi) 
ifşa etme ve yıkma yollarını öğrenin ve onları Kutsal Kitap’a uygun olanlarla değiştirin. 
Öğrencilerin bu yaşamı, ya Tanrı ile ya da O’na karşı, ya O’nun amaçlarına uygun ya da 
O’na karşı bir yürüyüş olarak görmelerine yardım edin.  

 Genç imanlılara aşağıdaki yanlış İslami Tanrı görüşüyle başa çıkmaları, özellikle de bu 
görüşlerin bilinçsizce dünya görüşlerine olumsuz etki etmemesi için yardım edin. 

a. Tanrı mutlak yetkili ve egemendir, öyleyse benim sorumluluğum yoktur. 
b. Tanrı içkin değil, öyleyse O’nu tanıyamam. 
c. Tanrı hem iyinin hem de kötünün kaynağıdır, öyleyse kutsal bir yaşam sürmek için 

kendi başımın çaresine bakmalıyım. 
d. Tanrı beni sevmiyor, öyleyse O’nun sevgisini iyi eylemlerle kazanmalıyım. 
e. Tanrı O’na itaat etmeyenlere karşıdır, öyleyse ben de bana karşı olanlardan intikam 

alabilirim. 
f. Tanrı insanlığa ulaşmak için alçakgönüllü bir çaba göstermedi (sadece 

peygamberler gönderdi), öyleyse alçakgönüllülük göstermek zayıflıktır. 

 Bir dünya görüşünü ifşa edip yıkmak zaman alır, bu nedenle bu konuda sürekli gayret 
göstermeliyiz.  

 Utanç ve yeni imanlı. Kilise kurma ekibi olarak, Türkiye’de utanç ve onurun hangi 
biçimlerde dışa vurulduğunu ve imanlıların dışlanmış olmaktan gelen utanç duygularıyla 
başa çıkmalarına nasıl yardım edeceğimizi bilmeliyiz. Bu çok önemlidir. Utançla başa 
çıkmanın kilit noktası, imanlının Mesih’teki kimliğini açıkça kavradığından emin olmaktır. 
Kutsal Kitap’ın onur hakkında neler söylediğini ve insan onuruna karşı Tanrı’nın onurunu 
üstün tutmanın anlamını öğretmeliyiz.  

 Önce düşünce düzeyinde (eylemlerin temelidir) ve sonra eylemlerde her zaman itaatkâr 

bir tutum sergilendiğinden emin olun. 

 Her gün Mesih’in bedeninin yaşamı sergilenmelidir. Bu nedenle hafta boyunca imanlıların 
birbirleriyle bağlantı kurabilmesi için gayret gösterilmelidir.   

 İmanlıların Tanrı’nın içkin olması ifadesinden, O’nun bizim yaşamlarımızda etkin olduğu 
ve dualara cevap verdiği sonucunu çıkarmalarına yardım edin. Buna bağlı olarak insanları 
Tanrı’nın keyfi olarak canımızın istediğini yaptığı düşüncesinden uzak tutmalıyız.  

Hizmet 

Richard Bailey, Pakistan ve ABD’de 35 yıldan uzun bir süre boyunca Müslümanlar 
arasında kilise kurma işinde çalıştı. 
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Üçlübirlik’in Tanrısı ve 
İslam’ın Tanrısı 

 Ken Wiest  İhsan Özbek 
 

r. Imad Shehadeh, 2004 yılında Bibliotheca Sacra’da yayınlanan bu konu üzerine dört 
makaleden oluşan bir dizi yazdı. Müslüman geçmişten gelen bir imanlı olan Shehadeh, Ürdün 
Teoloji Okulu’nun başkanı ve teoloji profesörüdür. Arapça ve Kutsal Kitap dilleri bilgisi, İslam ve 
Kutsal Kitap teolojisine olan duyarlığı, onu bu geniş konuyu anlayıp açıklayacak mükemmel bir 

aday haline getirmektedir.  

Müslümanlara hizmet söz konusuysa Tanrı görüşü hafife alınmamalıdır. Kişinin Tanrı görüşü bütün 
teolojisinin anahtarı, hatta en önemli anahtarıdır.  

Bu dört makalenin her biri kendi başına bütündür. Bunlar ayrı ayrı gözden geçirilecektir, çünkü hepsi 
konunun geneline çok değerli bir katkı sunmaktadır. Sonunda bu makalelerin her birinin, Müslümanlara 
hizmetleri açısından Hristiyanlara sağladığı çok önemli katkıları özetleme girişiminde bulunacağız.  

 

“Do Muslims and Christians Believe in the Same God?”  
Imad Shehadeh 

Bibliotheca Sacra Sayı 161, No. 641 (Ocak-Mart 2004) 

Dr. Shehadeh oldukça şaşırtıcı bir biçimde İslam üzerinde çalışmanın bir Hristiyan’ın imanını 
arındırabileceğini ve sabitleştirebileceğini söyler. Bunun nedeni, diğer inançların üzerinde çalışmanın 
imanlıya neyin gerçekten Kutsal Kitap’a uygun, neyin olmadığı konusunda daha derin bir anlayışa 
sahip olmasında yardım etmesidir. Böylesi bir çalışma aynı zamanda Hristiyan’ın kendi imanının 
altında yatan nedenleri anlamasına yardımcı olur. Bu düşüncenin ardında, Hristiyan’ın muhakemesinin 
sıklıkla bağlamın dışında değerlendirilip birbirlerine eklenmiş olan ayetlere değil, daha çok bir bütün 
olarak Kutsal Yazıları kavramaya ya da bugünlerde dediğimiz gibi Müjde’nin sıralı anlatımına 
dayandığı varsayımı bulunmaktadır.  

Semantik ve tarihsel olarak “Allah”, Arapça konuşan Hristiyan ve Yahudilerin hem Muhammed’in 
zamanından önce hem de onun döneminde tek gerçek Tanrı’dan söz ederken kullandıkları sözcüktü. 
Tarihte Muhammed zamanından önce Allah’a Kabe’deki “Yüce” varlık olarak tapınılmaktaydı. İşte bu, 
Müslümanlara hizmet ederken Allah sözcüğünü kullanmak istemeyenlerin önemli bir referans 
noktasıdır. Yine de Shehadeh bu anlayışın da dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğine inanır.  

“Yahudiler Tanrı’nın doğasına ilişkin tamamlanmamış bir resme sahiptir… Müslümanlar O’nun 
doğasına ilişkin hatalı bir resme sahiptir…” (23) Shehadeh, Muhammed’in Tanrı kavramının doğal 
vahiyden, iddialarını reddettikleri Hristiyanlar ve Yahudiler ile ilişkilerinden, aynı zamanda 
Muhammed’in tarif etmediği bir tür ruhsal deneyimden kaynaklandığını iddia eder. Muhammed 
Arapları kendi önderliğinde dünyada ileri bir konuma yükseltmek istedi ve Tanrı kavramı bu 
arzusunun bir parçasıydı. İslam’da bugün hâlâ dünyada üstün olma umudu ve arzusu hüküm 

sürmektedir.  

Bu konuyla ilgili varılan sonuçlar önemlidir. Muhammed açıkça Tanrı hakkındaki ifadeleri yanlış 
anladı. Başka bir deyişle, Hristiyanlar ve Müslümanlar Yüce Varlık hakkında konuşurken aynı terimi 
kullanabilirler ama bu varlığın doğasına, planına ve karakterine ilişkin anlayışları önemli derecede 
farklıdır. Kuran ne Kutsal Kitap’ın çizgisinde ilerleyen bir vahiydir ne de Tanrı’dan herhangi bir çeşit 

D 

Kaynak 
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vahiy getirmektedir; çünkü bu iki kitap, özellikle de Tanrı’nın karakterine ilişkin birbiriyle çelişen 
bilgilere sahiptir. “Müslümanlar ile Hristiyanlar özne olarak aynı Tanrı’ya inansalar da, İslam’da kabul 
edilen Tanrı’nın doğası Kutsal Kitap’taki Üçlübirlik olan Tanrı ile özdeş değildir” (26) 

 

“The Predicament of Islamic Monotheism”  
Imad Shehadeh 

Bibliotheca Sacra Sayı 161,  No. 642  (Nis-Haz 2004) 

Bir Müslüman için tektanrıcılık demek, Tanrı’nın hem özde hem eylemlerinde hem içsel hem de dışsal 
olarak bir olması demektir. Ama İslami teolojinin bu yönü, özellikle Allah’ın sıfatlarının “sonsuzluğu” 
ile ilgili olarak tartışılagelmiştir. Tartışmanın odağı, sonsuz bir ilahi sıfatın karşıt bir tanrı olup 
olamayacağıdır. Açıkçası sıfatlar düşünüldüğünde önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır; örneğin, 
Tanrı’nın sevebilmesi için bir sevilenin (bir şey değil bir kişinin) olması ve Tanrı’nın her şeyi bilen 
olabilmesi için bilinecek bir şeyin varlığı zorunludur. İslam’ın iddia ettiği çözüm, Allah’ın sıfatlarının 
O’nun özünün tarifi olmadığı, iradesinden kaynaklandığıdır. Bu sıfatlar O’nun karakterini değil, gücünü 
ve iradesini tanımlamaktadırlar. Bu da Allah’ın değişken olabileceği düşüncesine yol açmaktadır. 
Ancak Allah’ın “iradesi etkin hale geçtiğinde”, ancak o anda sıfat ifade edilir. Ne var ki sevgi, 
merhamet vb. sıfatlar Allah’ın özünün bir parçası olmadığı için iradesi bu sıfatları göstermek 
istemeyebilir. Hristiyan için Tanrı’nın sevgisinin ve bilgisinin bir objeye ihtiyaç duyması Üçlübirlik ile 
güzel bir şekilde açıklanmıştır.  

Allah sıfatlarını zaman zaman farklı şekilde göstermekte özgürdür, isteği doğrultusunda sıfatlarıyla 
çelişen bir şey yapmayı seçebilir, ancak bu Yahve’nin yapamayacağı bir şeydir. Örneğin, Allah adil 
olmak ya da kutsallık vasıflarından bağımsız olarak bağışlamayı ya da bağışlamamayı seçebilir.    

Allah kendisini ya da karakterini açıklamaz, yalnızca iradesini açıklar. Bu da Allah’ın bilinemez olduğu 
inancına uygundur. Yani Allah’la kişisel bir ilişki söz konusu değildir ve inanandan beklenen en 
önemli karşılık Allah’ın iradesine itaat etmesidir. İtaatsizlik Allah’ı kederlendirmez ama ciddi 
cezalandırılmayı getirir. Kadercilik her şeyin Allah’ın iradesine bağlı olması demektir, karakterine 
değil. Tanrı’nın mutlak yetkisine ilişkin doğru görüş, O’nun istediğini yapmak için bütün yetkiye ve 
yeteneğe sahip olduğudur; ama her şeyi Kendi sıfatlarıyla uyum içinde yapar. 

İslam’da Allah’ı tarif eden herhangi bir terimin insani bir karşılığı olmamalıdır; eğer varsa (merhamet, 
lütuf, sevgi gibi) o zaman bu terimin Allah söz konusu olduğunda gerçekten ne demek olduğunu 
bilemeyiz. Sonuç Allah’ın yaratışı ve yarattığı varlıklarla tarif edilebilir hiçbir ilişkisinin olmadığıdır; O 
tanınamaz. Buna karşılık Yahve, halkı tarafından tanınmaktan zevk alır (bkz. Yer. 9:23-24).  

Allah’ın iyilik sıfatları yalnızca mümkündür; iradesine bağlı oldukları için “gerekli” değildir. O’nun 
iradesi bu sıfatlar tarafından yönlendirilmez ya da belirlenmez; Allah sadece hangi sıfatını gösterip 
göstermeyeceğini seçer.  

Hristiyan inancında Tanrı’nın sıfatları O’nun karakterinin değişemez birer ifadesidir ve hiçbir zaman 
birbirleriyle çelişmezler. “Tanrı sevebildiği için sevmez, kendisi sevgi olduğu için sever. Sonsuzluktan 
bu yana sevgidir ve bu nedenle antlaşmaya dayalı bir ilişki içindedir.” (Sf. 158). Tanrı yaratır ve 
sonsuzluk boyunca zevk aldığı şeyi, yani Kendisine ilişkin bilgiyi paylaşmak için yarattıklarıyla ilişki 
içindedir.  

Bu nedenle O’nun Üçlübirlik doğasının, yarattıklarından ayrı olarak sıfatlarının etkinliğinin ve 
O’nun tekliğinin bu sıfatların kusursuzluğunu güvence altına aldığı Tanrı’nın ilişkisel doğası, 
Kutsal Kitap’ta övgünün temeli olarak açıklanır. (Sf. 159) 

İslam’da “bir vaadin gerçekleşmesini talep etmek” Allah’ı belli bir eyleme “zorlamak” anlamına gelir. 
Allah’la ilişkide bir güven eksikliği, güvenceden yoksun olmak söz konusudur; oysa Yahve ile ilişkinin 
temeli güvendir. Güvenden kaynaklanan bağlılık imanlıya Tanrı’yla bitmeyecek bir ilişkinin 
güvencesini verir.  
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“Reasons for Islam’s Rejection of Biblical Christology”  
Imad Shehadeh 

Bibliotheca Sacra Sayı 161, No. 643 (Tem-Eyl 2004) 

Beden alma Allah için “uygunsuz” ve bu nedenle kötü görülür. Bu inanış, müjdenin temeli olan İsa’nın 
kimliğinin neden bu kadar yabancı bulunduğunu ve Müslümanlar tarafından şiddetle reddedildiğini 
açıklar.  

Son tahlilde Kur’an’da Kutsal Kitap’ın lütuf kavramına ilişkin bir anlayış olmadığı için Kur’an 
beden almayı, İsa’nın tanrılığını ve İsrail’in vaat edilmiş topraklara sahip olmasını kabul etmez. 
Tanrı’yla sadece koşullu ilişkiyi vaat eden bir sistem Tanrı’nın lütufkar davranışına dair her türlü 
olasılığı dışarıda bırakır ve Kutsal Kitap’ın tahrife uğradığını savunan aynı sistem insanların 
herhangi bir şekilde lütfu bulmalarını engeller. (Sf. 282) 

Allah’ın kabule dayalı sistemindeki her şey insanların marifet ve gayretlerine bağlıdır. Kur’an’da lütfa 
ilişkin hiç vurgu olmamasının yanı sıra, insanın ihtiyacına dair de çok az çıkarım bulunur. Eğer Allah 
bağışlamak isterse, bağışlamak O’nun karakterine uygun olmasa bile bunu yapacaktır. Yozlaşmadan 
kurtulmak için insanın ihtiyacı kurtuluş değil eğitimdir; bir aracı ya da kurbana ihtiyaç yoktur. 

İslam’da güvence diye bir şey söz konusu değildir; sevaba ihtiyaç duyulurken var olamaz da. Kişi 
kurtuluşu hak edebilmek için yeterince sevap işleyip işlemediğini bilemez. 

“Lütuf” ile davranmak zayıflıktır. Bu, İslam’ın Allah’ın her şeye gücü yettiğine ilişkin öğretisiyle çelişen 
bir kavramdır. Shahadeh’nin makalelerini okuduktan sonra İslami tanrıbilimin Müslümanların 'Allah 
işte böyle olmalı, böyle olmamalı' düşüncesine dayanıp dayanmadığını merak ediyor insan.  

 

“Additional Reasons for Islam’s Rejection of Biblical Christology”  
Imad Shehadeh 

Bibliotheca Sacra Sayı 161, No. 644 (Eki-Ara 2004) 

Fry’ın “The Quranic Christ” adlı metninden alıntı yaparak Shahadeh şöyle yazar: “Kur’an’daki Mesih’in 
bireyde bir dönüşüme neden olmayacağına inanıyorum, çünkü gerçek öğrencilik hem içtenliği hem de 
gerçeği gerektirir.” (Sf. 410). 

İslam “antlaşmaları yüceltir ama lütfu yok sayar. Sözde tahrif olmamış bir Kutsal Kitap’ı yüceltir ama 
var olanı yok sayar. Peygamberleri yüceltir ama söylediklerini yok sayar. Tanrı’nın tekliğini yüceltir 
ama O’nun kişiliğini yok sayar. Mesih’i ve mucizelerini yüceltir ama O’nun ilahi kimliğini yok sayar. 
Tanrı’nın gücünü yüceltir ama insanların güçlendirilme ihtiyacını yok sayar. Bunların tümü beden 
almanın uygun olmayışı, gereksiz, imkansız ve hatalı oluşu varsayımına temel teşkil eder.” (Sf. 412) 

Özet 
Bu dört makaleyi okuduktan sonra şu iki nokta insanın dikkatini çeker: Birincisi, burada anlatılan 
İslami bakış açıları, Müslümanlara müjdelemenin güç olmasının aslında şaşırtıcı olmadığını gösterir. 
İkincisi, Müslümanlara müjdeyi duyurmak isteyen kişinin kendi Tanrısını iyi tanıması ve Tanrı’yla 
ilişkide sahip olduğu her şeyden sevinç duyması gerekir. Her ne kadar İslam’da Allah’a vurgu yapılıyor 
olsa da, Allah tanınmaması ve Kur’an’daki odak noktasının insanın itaati olması nedeniyle İslam büyük 
ölçüde insan temelli bir inanç sistemidir. Tanrı’ya tanıklık ederken hangi adın kullanılacağı hakkındaki 
tartışmalar, Yahve’nin sıfatlarını bilmek, farkları gösterebiliyor olmak ve Tanrı’yı kişisel olarak biliyor 
olmaktan kaynaklanan hoşnutluk ile kıyaslandığında o kadar da önemli değildir. Sevgi ve lütfun 
anlaşılması güç olsa bile, hatta beden alma Müslümanlar tarafından kötü olarak görülse de, bunlar 
bizim Tanrı’yla antlaşma ilişkimizin çok temel unsurları olduğu için terk edilmemelidirler. Tersine 
bunların tekrar ve tekrar açıklanmaları gerekir. Daha da ötesi bu konular bizim tanıklık ettiğimiz 

kişiler için ettiğimiz duaların odak noktaları olmalıdır.  
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Dijital Dünya 
OpenSong ile Tapınma Yönetimi 

 J.M. Diener 
 

Yaşantımız her gün teknolojiden daha etkileniyor. Buna ruhsal hayatımız da dahildir. Dijital 
Dünya başlıklı bu yazı dizisinde, kişisel ruhani gelişim ve Müjde yayımı amacıyla hazırlanmış, 
İnternet’te, bilgisayarda ve mobil cihazlardaki kaynaklardan söz edip bunlarla ilgili yorumları 
ele alacağız. Eğer sizin önermek istediğiniz bir dijital kaynak varsa, bize dijitaldunya@e-
manetdergi.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

u günlerde neredeyse her topluluk 
ibadette ilahilerin sözlerini 
görüntülemek için bir projeksiyon 

cihazı kullanır. Genellikle sunumlar 
Microsoft PowerPoint ile hazırlanır. 
İlahilerin sözleri başka bir dosyadan veya 
Tapınma Önderi1 yazılımından kopyalanıp 
yapıştırılır ya da her defasında Tanrı’yı 
Yüceltelim’den girilir. Bu işler tapınmayı 
hazırlayan kardeşleri yorup ayinde 
sunumu yapan kardeşleri gıcık eder; hele 
sunumu hazırlayan bir slaytı unutmuş ya 
da sırayı yanlış yapmışsa. Ayrıca sunum 
haftadan haftaya değişir ve bazı tasarımlar 
sözlerin okunmasını engeller. Tapınma 
önderi son anda bir şarkı eklemek isterse, sunumu yapan kardeş zor durumda kalır. Esnek 
davranmak bu yazılımlar ile çok zor. 

Bu sorunlar sadece Türkiye’deki topluluklara ait değildir; dünya çapında projeksiyon cihazı 
kullanan topluluklarda da aynı durum geçerlidir. Sean Lickfold da katıldığı kilise bir 
projeksiyon cihazı alınca bunları yaşadı. O dönemde piyasada olan tüm sunum programlarını 
denedikten sonra, OpenSong yazılımını geliştirmeye başladı. OpenSong sadece sunum 
yazılımı olmaktan öte ilahi veri tabanı görevini görür. Rabbimiz’in “Karşılıksız aldınız, 
karşılıksız verin” (Mat. 10:8b) sözünü ciddiye alıp yazılımı İnternet’ten bedavaya sunmaya 
başladı. Günümüzde, yazılım tüm sürümlerinde binlerce defa indirilmiştir, birçok kilise, 
hizmet grubu ve birey tarafından kullanılmaktadır.2 Sean artık dört yazılımcıdan oluşan bir 
takımın üyesidir ve OpenSong gerçekten ibadet kullanımı için en esnek ve kullanılışlı yazılım 
haline gelmiştir.3 Ayrıca Türkiye’deki gönüllüler sağolsunlar arabirim Türkçe olarak 
yerelleştirmişlerdir. Yazılım bedavaya sunulmaktadır. Ancak isteyen yazılımın gelişimini 
desteklemek için PayPal aracılığıyla bağışta bulunabilir. 

Bu makalede el alacağımız sürüm OpenSong 2.1.1’dir. OpenSong sık sık güncellenir ama 
temel kullanım şekli değişmez. 

B 

Kaynak 

OpenSong 

 
Avantajları: Özellikle ibadet 
sunumları yapmak için tasarlanmış; 
açık kaynak; ücretsiz; kullanımı 
kolay; taşınabilir; Microsoft  

PowerPoint, OpenOffice Impress ve VLC Media Player 
ile uyumlu; Türkçe yerelleştirme mevcut, Tanrı’yı 
Yüceltelim ilahi kütüphanesi ve Kutsal Kitap modülü 
mevcut; kullanılan şarkılar günlükte kaydedilir. 

Zayıflıkları: Alışılmadık arabirim; farklılıklara alışmak 
bayağı zor olabilir; Microsoft PowerPoint gibi harici 
programları tamı tamına yönetemiyor; Türkçe ilahiler 
doğru ayarlanmamış; Türkçe yerelleştirmede sorunlar 

var. 

mailto:dijitaldunya@e-manetdergi.org
mailto:dijitaldunya@e-manetdergi.org
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OpenSong’u Temin Etmek 
OpenSong’u indirmek için 
http://www.opensong.org web sitesini ziyaret 
ediniz. Yazılım indirme sayfasına4 ulaşmak için 
ana sayfadaki Download OpenSong düğmesini 
tıklayınız. Yüklenen sayfada kullandığınız 
işletim sistemine ait linki tıklayınız. Windows 
için indirme 9 MB civarında olup Mac OS X5 için 
indirme 19 MB’a yakındır. 

Ayrıca Türkçe kullanım için Tanrı’yı 
Yüceltelim’deki ilahiler ve Kutsal Kitap’ın 2001 
tarihli çevirisini indirmeniz önerilir. Bunu 
yapmak için Yaşam Kilisesi’nin web sitesindeki 

Kaynaklar > Kilise İçin sayfasına  gitmeniz önerilir (http://yasamkilisesi.com/tr/kiliseler-icin-
kaynaklar). Buradan Tapınma Önderi’nde 
bulunan tüm ilahileri indirebilirsiniz. Ayrıca 
OpenSong uyumlu Kutsal Kitap’ın 2001 tarihli 
çevirisini de indirebilirsiniz. Bu dosyaların 
hepsi sıkıştırılmış ZIP arşivi olarak 
sunulmaktadır.6 Tüm güncel işletim sistemleri 
ek yazılım olmadan ZIP arşivlerini 
ayıklayabilir. 

OpenSong’u Kurmak 
Windows tabanlı bilgisayarlarda yazılımı 
kurmak, indirilen setup.exe dosyasını 
yürütmekten ibarettir. Yüklemeyi yaparken, 
Türkçe dil paketinin seçili olmasına dikkat edin. Ayrıca yazılımı bir flash diske yükleyip 
taşınabilir (yani yükleme yapması gerekmeden kullanabilme) haline getirmek isterseniz 
“Taşınabilir Kurum” kutusunu işaretlemeye unutmayınız. Mac OS X’ta yükleme daha basit. 
DMG dosyasını tanıttıktan sonra, OpenSong klasörünü Uygulamalar klasörüne taşımanız 
yeterlidir.7 Bundan sonra kullanım genel olarak aynıdır. 

Yazılımı kurduktan sonra, indirdiğiniz Türkçe ilahileri ve Kutsal Kitap dosyasını kurabilirsiniz. 
Bunu yapmak için ZIP dosyalarını doğru OpenSong klasörüne ayıklamanız gerekir. OpenSong 
dosyası Windows’ta genellikle C:\Program Files (x86)\OpenSong altdizininde bulunur. Mac OS 
X’ta OpenSong klasörü Uygulamalar klasöründe bulunur. “TKK2001.zıp” OpenSong Scripture 
altdizinine ve “current_allsongs_opensong.zip” OpenSong Data/Songs altdizinine 
ayıklanmalıdır. Böylece OpenSong’u ilk açtığınızda Kutsal Kitap’ı ve ilahileri direkt olarak 
kullanabilirsiniz. 

OpenSong’un Kullanımı 
OpenSong’u ilk açtığınızda aslında sisteminizin dilini algılaması gerekir. Böylece arabirim 
Türkçe olarak görülür. Ancak, arabirim İngilizce olarak çıkarsa Settings > General Settings… 
menü öğesine gidip (Mac OS X’ta menüden OpenSong > General Settings… öğesi seçilir) 
açılan penceredeki Language başlıklı açılır kutudan “Türkçe” öğesini seçmeniz gerekecektir. 
“Tamam” düğmesine tıkladığınızda arabirim otomatik olarak yerelleştirilir. 

http://www.opensong.org/
http://yasamkilisesi.com/tr/kiliseler-icin-kaynaklar
http://yasamkilisesi.com/tr/kiliseler-icin-kaynaklar
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OpenSong’un iki kullanım kipi vardır: Şarkı Kipi ve Küme Kipi8. Şarkı Kipi ilahileri yönetmek 
için kullanılır. Küme Kipi ise ibadet sırasındaki kullanılacak sunum sıralarını yönetmek için 
kullanılır. Arabirimin şöyle bir güzelliği var: mouse imlecini bir kutu, düğme veya simgenin 
üzerine getirdiğinizde kip düğmelerinin yanında nesnenin hangi fonksiyonlara ait olduğunu 
görüntüler. Bu, kullanımı çok kolaylaştırır ve bir kullanım kılavuzun ihtiyacını azaltır. 

Şarkı Kipi 

Şarkı kipi ilahilerin sözlerini ve diğer 
özelliklerini tek tek yönetmeniz için 
kullanılır. OpenSong’da bulunan tüm 
ilahiler soldaki listeden görüntülenebilir. 
İlahileri klasörlere yerleştirebilir ve 
böylece ihtiyaç veya isteklerinize göre 
ayırabilirsiniz. Ayrıca ilahiler sözlerine 
göre aranabilir, yazdırılabilir veya tek tek 
sunulabilir. İlahi dosyalarında gitar 
akortları da yazılabilir. 

OpenSong’un ilahileri düzgün bir şekilde 
görüntüleyebilmesi için basit bir yazılım dili vardır. Her kıta (yerelleştirme “dize” kelimesini 
kullanır) [V] kodu ile belirlenir. Nakarat (yerelleştirme “koro” kelimesini kullanır) [C] kodu 
ile tanımlanır. Ayrıca ön nakarat [P], köprü [B] ve kapanış [T] bölümleri de belirlenebilir.9 
Birçok kıta veya nakarat içeren ezgilerde harften sonra bir sayı da eklenebilir (örn. [V1], 
[V2], [C1], [B1] vs.). Akort satırları bir nokta ile başlar, güfte satırları bir boşluk ile başlar. 
Böylece şarkıları yazdırmak isterseniz, akortlar doğru sözlerin üzerinde belirlenir. “Dönüştür” 
bölümünü kullanarak ilahinin akortlarını başka bir anahtara transpoze edebilirsiniz. Böylece 
fazla derin bir anahtarda söylenen ilahiyi daha rahat bir söyleme seviyesine getirebilirsiniz 
veya müzisyenlerin akortları bildiği bir anahtarı kullanabilirsiniz. 

Şarkı kipinde ayrıca ilahi başlığı, şair ve bestecilerin isimlerini ve telif hakları bilgilerini 
yazabileceğiniz alanlar vardır.10 Ama Genel sekmesindeki ilahi sözleri içeren alandan ikinci 
en önemli alan “Sunum” alanıdır. Burada ilahinin varsayılan söyleme sırasını yazabilirsiniz. 
Bunu yapmak için alana Akortlar/Sözler alanındaki başlıkları yazarsınız, örneğin V1 V2 C 
V3. Böylece ilahi sunulunca, nakaratı hep bulmanız gerekmeyecek. Sadece aşağı (veya 
boşluk) tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Sunum çok daha kolay ve rahat olur. 

Gelişmiş sekmesinde ilahi hakkındaki tanımlayıcı veriler bulunur. Bunlar genel olarak 
kullanılmaz ama arama, sıralama, ezgi anahtarı, tempo, zaman işareti gibi bilgilerini de girmek 
isterseniz, bu sekmeyi kullanabilirsiniz.  

Küme Kipi 

OpenSong’un ikinci ana kipi “Küme 
Kipi”dir. Bu sayfa ayinde kullanacağınız 
sunum sırasını hazırlamanız için kullanılır. 
Başlamak için “Kümeler” açılır kutusundan 
mevcut bir seans seçebilirsiniz veya yeşil 
artı düğmesini tıklayarak yeni bir seans 
hazırlayabilirsiniz. Sunum sırasına 
ekleyeceğiniz öğeler “Yeni Öğe” bölümün 
altında bulunur. Genel olarak “Şarkı”, 
“Kutsal Kitap” ve “Slaytlar” öğelerini 
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kullanırsınız. “Şarkı” öğesi Şarkı Kipi’ndeki veri tabanına bağlanır ve göstermek istediğiniz 
ilahileri seçmenize yardımcı olur. Seçili ilahiler otomatik olarak varsayılmış sunum sırasına 
göre sunulacaktır. Eğer bunları sadece bu tapınma sırasında farklı bir sırada görüntülemek 
isterseniz, “Kullanıcı tanımlı sunum düzeni” alanında Şarkı Kipi’ndeki “Sunum” alanındaki 
aynı komutları kullanarak bunu ayarlayabilirsiniz. Kutsal Kitap öğesini kullanarak açılan 
pencereden sunulacak ayetleri seçebilirsiniz. Slaytlar öğesi değişik metinleri içeren slaytları 
görüntülemek için kullanılır. Bunları hazırlamak yine birazcık bir programcılık mantığına 
dayalı olduğundan dolayı, kullanımı bazı kullanıcılar için fazla zor olabilir. Bu durumlarda 
“External” öğesini kullanmayı öneririm.  

“External” öğesini kullanarak normal bir 
Microsoft PowerPoint veya OpenOffice 
Impress sunumunu OpenSong ile 
çalıştırabilirsiniz. Ancak bunu yapmak için 
Microsoft PowerPoint, PowerPoint Viewer 
veyaOpenOffice yazılımların en az biri 
bilgisayarınızda yüklü olması şarttır.11 
“External” öğesini yükleyince, sağ 
taraftaki “Presentation” öğesini seçiniz. 
Bu öğeyi seçtiğinizde bilgisayarınızdaki 
yazılımlar denetlenir. Mevcut olanları 
seçmenize izin verip “Presentation Filename” alanının yanındaki klasör simgesine 
tıkladığınızda PowerPoint dosyanıza ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun, OpenSong sadece 
slayttan slayta geçişleri yönetebilir. Eğer slaytların içinde animasyon bulunuyorsa, bunlar 
OpenSong tarafından yönetilemez ve kullanılmaz hale gelir. “External” öğesini kullanarak 
ayrıca VLC Player (ki ayrıca yüklü olması şarttır) aracılığıyla VCD, DVD veya videolarınız 
OpenSong aracılığıyla görüntülenebilir. 

Sunum Komutu 

Hem Şarkı Kipi’nde hem de Küme Kipi’nde “Sunum” komutu vardır. OpenSong aslında çift 
ekran olarak kullanılmak için tasarlanmıştır.12 Bundan dolayı “Sunum” komutunun altında üç 
seçenek bulunur: Tek Ekran, Çift Ekran ve Çift Ekran Önizleme. Tek Ekran seçiminde sunum 
bilgisayarın ana ekranında belirir. Çift Ekran komutunda, sunum ikincil ekranda görüntülenip 

birincil ekranda Sunum 
Yardımcısı penceresi 
açılır. Çift Ekran 
Önizleme hem Sunum 
Yardımcısı’nı hem de 
sunumu gösteren küçük 
bir pencereyi tek ekran 
masaüstünde açar. 
Böylece çift ekranınız 
(veya projeksiyon 
cihazınız) yoksa bile 
sunumun nasıl 
görüneceğine dair iyi bir 
fikir edinebilirsiniz.  

Sunumlardaki tuş 
kullanımı 

Çift Ekran Önizleme 
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PowerPoint’tan (ve Impress’ten) farklıdır. Sağ ve sol ok tuşları bir sonraki öğeye (yani Şarkı, 
Kutsal Kitap metni veya Slayt serisine) geçer. Yukarı ve aşağı ok tuşları ise sonraki satırı 
görüntüler. Ayrıca başka bir satıra (slayta) geçmek için mouseunuz ile satıra tıklamanız 
yeterlidir. Diğer kipler ve komutlar aslında bellidir ve kullanımı açıktır. Tuş komutları tek 
ekran sunumunda da çalışır. 

Sunum Yardımcısı’nın en iyi yanlarından biri, sunumun ortasında bir ilahi veya Kutsal Kitap 
kısmını ekleyebilme kabiliyetidir. Bunlar sağdaki “Şarkı ekle” ve “Kutsal Kitap” komutlarını 
kullanarak gerçekleştirilebilir. Böylece sunumu yapan kişi, tapınma önderinin Kutsal Ruh’un 
yönlendirdiği değişikliklere kolayca ve dikkat çekmeden ayak uydurabilir ve ibadet aralıksız 
devam eder. 

Değerlendirme 

OpenSong hedeflediği tüm sonuçları olabildiğince mükemmel 
bir şekilde yerine getiriyor. Açık kaynak ve ücretsiz olması, 
maddi durumu zor olan toplulukların bu altyapıyı 
kullanmalarına çok yardımcı oluyor. İlahileri tek tek 
yönetebilmesi de çok büyük bir avantaj. Kullanımı birazcık 
alışkanlık (ve programcı mantığı) gerektiriyorsa da, alışılınca 
kullanımı çok kolay ve programın esnekliği hem tapınma 
önderlerini hem de sunumu yapan kardeşleri çok rahatlatacak. 
Kullanılan ilahileri günlükten takip etme özelliği de çok 
önemli. Böylece tapınma önderi iki haftada bir aynı ilahiyi 
tekrarladığının farkına varabilir ve değişik ilahileri kullanmaya yönelebilir. Türkçe 
yerelleştirme, Kutsal Kitap modülü ve Tanrı’yı Yüceltelim’de bulunan ilahilerin mevcut olması 
da çok büyük bir avantaj.  

Ancak burada zayıflıkları da konuşmamız gerekir. Bunların büyük bir çoğunluğu Türkçe 
yerelleştirmeden ve ilahi kütüphanesinden kaynaklanır. İlk olarak yerelleştirmeyi yapan 
arkadaşların ne standart müzik terimlerinden ne de standart bilgisayar terimlerinden 
haberdar oldukları açıktır. Yerelleştirme sanki Sesli Sözlük kullanarak yapılmıştır. Bundan 
dolayı birçok terim anlamsız ya da yanlış anlamda kullanılmıştır. Mesela İngilizce “set” 
kelimesi “küme” olarak tercüme edilmiştir. Bunun müzisyen dilinde aslında “seans” veya 
“sahne” olarak tercüme edilmesi gerekirdi.13 “Nakarat” yerine “koro”, “kıta” yerine “dize”, 
“İçe aktar” yerine “Al” gibi hatalar, yazılımın bilinçli kişiler tarafından kullanımını 
etkileyebilir. Ayrıca yardım sayfasında ve küçük yardım bildirimlerinde görülen gramer 
hataları, dilden anlayan birinin bunları gözden geçirmediğini gösterir. Umarım biri bunları 
kısa zamanda düzeltir. 

Bir önemli zayıf yön de, İlahi Kütüphanesi’nde bulunan ilahilerin Sunum sırasının 
ayarlanmamış olmasıdır. Bu OpenSong’un en temel avantajlarından birini yok sayar. Ayrıca 
nakarat ve kıta başlıkları her zaman doğru bir şekilde ayarlı değiller. Bunu tabii ki son 
kullanıcı düzeltebilir ama yazılımın gücünden haberi olmayan biri bu müdahaleyi 
gerçekleştirmez ve programı tamı tamına kullanamaz. 

Programın kendi zayıflıklarına gelince, aslında sadece iki tane var ve bunların üstesinden 
gelinebilir. Birincisi, yazılıma alışmanın zor olabilmesidir, özellikle programcı mantığına sahip 
olmayanlar tarafından. Bu yazılımı hazırlayanlar programcıdır ve ondan dolayı programcılıkta 
geçerli olan bir mantık kullanmışlardır. Bu mantık Microsoft PowerPoint gibi ticari 
yazılımlardaki görsel düzenleme tarzına alışık olanlar için OpenSong’u kullanmak istememe 
duygusuna neden olabilir. Böyleleri için OpenSong’a alışmak çok zaman isteyebilir.  
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Ayrıca OpenSong Microsoft PowerPoint sunumları gösterebiliyorsa da, bunların slayt içi 
animasyonlarını yönetememesi büyük bir zayıflıktır. Bunun da üstesinden PowerPoint’in 
kendi sunum arabirimine geçerek kolayca gelinebilir. Ancak PowerPoint’i kapattıktan sonra 
OpenSong’a geri dönmek belki bazı son kullanıcılar için zor olabilir. 

Sonuç olarak şu görüşe vardım: Yazılım olarak OpenSong benzersizdir. Avantajları 
zayıflıklarına üstün geliyor. Bundan dolayı bu yazılımı beş üzerinden beş olarak 
değerlendiriyorum.  

Sonnotlar 
1 Tapınma Önderi Android ve iOS için mevcut olup 

http://ilahiler.yasamkilisesi.com adresinden web 
tarayıcısı aracılığıyla ulaşılabilir. Daha çok bilgi 
edinmek için 
http://yasamkilisesi.com/tr/ilahiler-ve-tapinma 
adresini ziyaret edebilirsiniz.  

2 Sean Lickfold, “Features,” OpenSong 
< http://www.opensong.org/features.html > (21 
Şubat 2014 tarihinde erişilmiştir.)  

3 OpenSong Source Forge sayfasına göre 
joshcoley2000, sklick, swampcat ve vwout lakaplı 
dört yazılımcı var (bkz. “OpenSong”, Source Forge 
< http://sourceforge.net/projects/opensong/ > 
[21 Şubat 2014 tarihinde erişilmiştir]). Ayrıca 
yazılıma ait olan XML dosyalarında Sean Lickfold, 
Joshua Coley, Ewout Voogt ve Ed Palmer yazar 
olarak belirtilmiştir (örn. bkz. OpenSong 
Languages/English dil dosyası).  

4 “Downloads”, OpenSong 
< http://www.opensong.org/pages/downloads.ht
ml > (22 Şubat 2014 tarihinde erişilmiştir).  

5 “mek o es on” olarak okunur.  
6 “Kiliseler İçin Kaynaklar”, Yaşam Kilisesi, 

İstanbul < http://yasamkilisesi.com/tr/kiliseler-
icin-kaynaklar > (22 Mart 2014 tarihinde 
erişilmiştir). İndireceğiniz 
“current_allsongs_opensong.zip” dosyasında 
Türkçe ilahiler yanı sıra, birçok daha dilde (örn. 
İngilizce, Almaca ve İspanyolca) ilahiler 
bulunmaktadır. 

7 Linuxcu kardeşlerimizin kurulum işlemleri 
yapmakta zaten becerikli olduklarından dolayı 
Linux için kurulum yöntemlerini yazmayı ihtiyaç 
görmüyorum. 

8 Aslında İngilizce olarak geçen “Set Mode” terimini 
“Küme Kipi” olarak tercüme etmek doğru değildir. 
Küme kelimesinin Türkçede müzik ile alakası 
yoktur (bkz. “Küme”, Türk Dil Kurumu 
< http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.53089a28594
121.89345706 > [22 Şubat 2014 tarihinde 
erişilmiştir], özellikle Genel Türkçe Sözlüğünde ve 
BSTS / Fizik Terimleri ve Matematik Terimleri 
Sözlüklerinde geçen terim olarak tanımlanır). 
Müzisyenler daha çok “seans” veya “sahne” 
terimlerini kullanır. 

9 “Ön nakarat” (İng. “Pre-chorus”) modern çağ ilahi 
yazarların yarattığı bir öğedir. Kıtalar ve 
nakaratın arasında söylenen bir iki dizeden oluşup 
sadece belirli zamanlarda kullanılır. Bkz. Matt ve 
Beth Redman, “Övgüler Olsun”, Tapınma Önderi  
< http://ilahiler.yasamkilisesi.com/?lang=tr#son
ginfo?song_id=816 > (22 Şubat 2014 tarihinde 
erişilmiştir), “Her bereket verdiğinde övgüler 
sunarım, karanlık çöktüğünde hâlâ söyleyeceğim”. 
“Köprü” (İng. “Bridge”) şarkının ortasında farklı 
bir melodisi olan ayrı bir kıtayı simgeler 
(“Övgüler Olsun”da “Dilersen verirsin” ile 
başlayan dizeler). “Kapanış” (İng. “Tag”) ise 
ilahinin son nakaratından sonra söylenen bir iki 
dizeyi ifade eder. Örneğin bazı tapınma önderleri 
“Övgüler Olsun”un sonunda “Rab sana övgüler, 
övgüler olsun” sözlerini birkaç defa tekrarlar. Bu 
bir “kapanış” sayılır. OpenSong yerelleştirilirken 
Ön nakarat ve Kapanış yanlışlıkla “ön koro” ve 
“etiket” olarak tercüme edilmiştir.  

10 “CCLI Şarkı #” başlıklı alan ABD ve Avrupa’da 
modern ilahilerinin telif haklarını yöneten 
Christian Copyright Licensing International 
(CCLI) örgütünün belirlediği ilahi numaralarını 
yazmak için kullanılır (örn. “Övgüler Olsun”un 
CCLI şarkı numarası 3798438’dir).  Kiliseler ve 
hizmet grupları ilahileri yasal olarak 
kullanabilmek için yıllık bir lisans ücreti öder ve 
hangi ilahileri ne kadar sık kullandıklarını CCLI’a 
bildirir. CCLI böylece telif hakları sahiplerine 
imtiyaz ücretlerini öder. Türkiye’de bu uygulama 
(daha) yapılmadığından dolayı bu alanı bizim için 
manasız kılar. 

11 Bu öğeyi Mac OS X sürümünde denediğimde ne 
yüklü olan LibreOffice’i ne de Microsoft 
PowerPoint’ı algıladı. Bellidir ki, bu öğe sadece 
Windows’ta düzgün çalışmaktadır.  

12 Bu çift ekran sistemi maalesef Mac OS X 10.9 
(Mavericks) sürümünde tam olarak 
çalışmamaktadır. Bazen ikinci ekrandaki sözler 
düzgün görüntülenmeyebilir. Bu sorun Apple’ın 
Mavericks’teki masaüstü altyapısını 
değiştirmesinden kaynaklanır.  

13 Bkz. 8. Not 
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