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Mesih'ten  Utanmam!... 
 

 
“Gavur!” 
“Millî yüz karası!” 
“Artık Türk de ğilsin, azınlık oldun!” 
“Bunu nasıl yaparsın? Bizi rezil ettin!”  
Türkiye'de Đsa’nın yolunu benimseyen bir kişi bazen böyle sert tepkilere uğrayabilir. Bu tür öfkeli 
sözlere hedef olmak, sizce bir insanın utanıp Mesih imanlısı olduğunu açıkça söylemekten 

vazgeçmesine neden olabilir mi?  Anlatınız. 
 
 
Türklerin Đsa’ya iman etmesi toplumumuzda alışılmış bir olay değildir. Đsa’ya iman etmek, yukarıda 
belirtildiği gibi bazı kesimlerce büyük bir suç olarak kabul edilmekte ve üzerimize ayıplarcasına sert 
tepkiler yağdırılmaktadır. Bu derste, böyle suçlayıcı tepkiler sonucu ortaya çıkan utanç duygusuna 
nasıl galip gelebileceğinizi, her durumda nasıl “Mesih'ten utanmam!” diyebileceğinizi 
öğreneceksiniz. 
 

 
Ne Oldu Bize? 

 
1. Mesih'e iman ettiğimiz anda hayatımızda bir çok değişiklik oldu. Koloseliler 1:13'e göre, bu 

değişikliklerden birisi nedir? 
 
 
 
 
2. Evet, Mesih'e iman ettiğimiz anda “ruhsal vatandaşlığımız” değişti diyebiliriz. Şeytan'ın hükümranlığından 

Đsa'nın sonsuz egemenliğine geçtik, hamdolsun! Yuhanna 15:18-21'e göre, bizde derin bir sevinç yaratan 
bu durum dünyadaki insanlarda nasıl bir tepki uyandıracaktır? Ayrıca bu ayetlerde Rabbimiz Đsa bu 
tepkinin nedenini nasıl açıklamıştır? 

 
 
 Đsa Mesih daha dünyadayken kendisini izleyen insanların dünya tarafından reddedilip baskı göreceklerini 
belirtmiştir. Bu duruma şaşmamalıyız. 
 
 
 
 
 
Đnancımız yüzünden baskıya uğradığımız  
zaman ne yapmalıyız? 

8. Ders:  

 

  

  
 



8. Ders 
 

 
Sayfa 8-2 

 

 

Vicdanınızı Anlayınız! 
 
 Đmanlı olarak ayıplandığımız zaman duyduğumuz utanç veya suçluluk duyguları bazen vicdanımızdan 
kaynaklanır. Sözlüğe göre, vicdan “kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten”  güçtür. 
Duygularımızı ve dolayısıyla davranışlarımızı önemli ölçüde etkileyen bu gücü yeterince anlayamazsak 
baskının yarattığı şaşkınlıktan kurtulmamız zor olacaktır. Bu yüzden “Mesih'ten utanmam!” diyebilmemiz için 
ilk adım, Kutsal Kitap'ın vicdan konusunda öğrettiği bazı noktaları gözden geçirmektir. 
 
 
1. Romalılar 2:14-15'i okuyunuz. Bu ayetlerde anlatılan duruma göre, vicdanın işlevini nasıl nitelendirebiliriz? 
 
 
 
 Bu ayetlerde vicdanın “doğru” işleyişini görebiliriz. Bir kişi vicdanı ‘iç hayatın adliye idaresi’ olarak 

tanımlamıştır. Vicdan, Tanrı'nın istediği şekilde işlev gördüğü zaman, insanın iyiliği ve kötülüğü birbirinden 
ayırabilmesine yardım eder. Başka bir deyişle, vicdan doğru ve yanlış konusunda gemicinin pusulası gibi 
yön gösteren bir araçtır. 

 
2. Aynı zamanda, vicdan “ayarlanabilen bir araç” tır. Đnsanın vicdanı, hem verdiği bazı kararlara, hem de 

elinde olmayan bazı etkenlere maruz kalarak etkilenebilir. Aşağıdaki ayetleri inceleyiniz. Bu ayetlerde 
vicdanı tanımlayan sözcükleri sıralayınız. Sizce, bu terimler vicdanın işlerliği hakkında neler anlatıyor? 
Yanıtlarınızı ayetlerin yanına yazınız. 

 
 a) Elçilerin Đşleri 24:16  
 
 
 b) 1. Korintliler 8:8-13  
 
 
 c) Titus 1:15  
 
 
 ç) 1. Timoteos 4:2  
 
 

Bu ayetler, vicdanın her zaman Tanrı'nın gerçeklerini eksiksiz bir şekilde yansıtmayacağını ortaya koyuyor. Bir 
insanın vicdanı, büyük ölçüde yetiştiği toplum ve çevrenin değer yargılarına göre biçimlenmiştir. Oysa, dünyadaki 
insanlar, Şeytan'ın karanlık hükümranlığına ait oldukları için Tanrı'nın gerçek değerlerini benimsemiş değildirler. 
Bu denli ters bir durum söz konusu olunca, insanların vicdanları kötülük karşısında rahatsızlık duymamak, 
doğruluk karşısında ise utanç duymak üzere biçimlenmiş olabilir. Bu nedenle, doğru olanı keşfetmek istediğimiz 
zaman, sadece vicdanımıza güvenemeyiz. Vicdanımızın bizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri tek sabit 
ölçümüz olan Tanrı'nın Sözüne göre kontrol etmemiz gerekir.  

 
 Şimdi Türkiye'de yaşayan Mesih imanlıları olarak, bazen içine düştüğümüz 
suçluluk duygularına gelelim! 

 
 
 

 

Tek sabit ölçümüz: Tanrı'nın Sözü  
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Gerçeği Biliniz! 

 
 Đsa'nın söylediği gibi, bu dünyaya ait insanlar Göksel Babamızı tanımadıklarından, Đsa’ya ait 
olduğumuz için sevinmiyor ve hatta bazen bize karşı nefret bile duyabiliyorlar. Değişik ülkelerde 
Mesih imanlısına karşı duyulan bu hoşnutsuzluk farklı şekiller alır. Türkiye'de ise bu hoşnutsuzluk, 
daha çok Mesih inancına geçen bir Türk’ün Türklüğe ihanet etmiş olduğu düşüncesinden 
kaynaklanır. 
 Bu düşüncenin temelinde “Her Türk müslümandır” gibi bir sav yatar. Đslam dininin Türklüğün 
tartışılmaz bir öğesi olduğu düşüncesi, Mehmet Emin'in “ Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur”  
diyen meşhur mısraına benzer sözlerle yansıtılır. Bir insan bu düşünceyi hangi oranda 
benimsemişse, aynı oranda Mesih'e iman etmekle bir suç işlemiş gibi hissedecektir. Ama bu sav ne 
derecede doğrudur? “Türk olmak müslüman olmak demektir” şeklindeki bu savı bir kaç değişik 
açıdan değerlendirelim. 
 
1 Tarihsel ve Kültürel : Tarihsel ve kültürel açıdan Türklüğün Đslam dinine çözülmez bir şekilde 

bağlandığını kimse iddia edemez. Türklerin Đslamiyeti kabul etmeden önceki dönemlerde 
benimsedikleri inançlar arasında totemcilik, ruhçuluk, Şamanizm, Budizm, Yahudilik ve 
Hıristiyanlık yer alır. Ayrıca, eski DTCF dekanı ve TDK başkanı olan Şerafettin Turan, Türk 
Kültür Tarihi  adlı kitabında “ dinlerini de ğiştirip Hıristiyan oldukları halde günümüze kadar 
dillerini ve kültürlerini koruyan Türkler” den söz etmektedir.1 Demek ki Türklerin, müslüman 
olmadıkları halde Türklüklerini korumaları mümkündür. Müslüman Türklerin uzun ve meşhur bir 
tarihe sahip olmaları ille de her Türk’ün bir müslüman olduğu anlamına gelmez. 

 
2 Hukuki : 1982 Anayasasının 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti “ laik bir hukuk 

devleti” dir. 1985 yılında verilen bir Yargıtay kararında da laikliğin vatandaşa sağladığı 
dinsel hak ve güvenceler şöyle dile getirilmiştir: “ Anayasa din ve vicdan hürriyetini 
(inanma, ibadet, cemaat olu şturma, yayma,ö ğrenme ve ö ğretme) sa ğlama ve 
koruma, dinler kar şısında tarafsız kalarak resmi bir devlet dini kabul  etmeme ve din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin va tandaşları kanun önünde e şit 
sayma görevlerini devlete yüklemi ş…”  (Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Esas No.: 1985/2623; 
Karar No.: 1985/3431). Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde Mesih inancını seçmek, bu 
inanca uygun bir şekilde toplanmak, ibadet etmek, Mesih'in müjdesini öğretmek ve 
yaymak her vatandaşın tartışılmaz hakkıdır. Mesih inancı Türkiye'de henüz yaygın olarak 
benimsenmiş bir inanç değildir, ama bu inancın mensubu olmanın hiç bir şekilde suç 
oluşturmadığı kesindir. 

 
3  Kutsal Kitap : “Her Türk müslümandır” savı, özellikle Tanrı'nın insanlık için 

tasarladığı amaçlar açısından ele alındığı zaman, çok kolay bir şekilde çürütülebilir. 
Aşağıdaki ayetlere bakarak soruları cevaplandırınız. 

 
a)Yuhanna 3:16-17'ye göre Tanrı kimi sevmiş ve kurtarmak amacıyla  
 Mesih'i dünyaya göndermiştir? Türkler buna dahil midir? 
 
b)Matta 28:18-20'de Mesih, kimlerin öğrencileri olarak yetiştirilme- 
 sini buyurdu? Türkler bunlara dahil mi? 

 
c)Vahiy 5:9-10'u okuyunuz. Cennette söylenen bu ilahiye göre,  
 boğazlanmış kuzu olan Mesih, kendi kanıyla nerelerden  
 insanları satın aldı? Türkler bunlara dahil mi? 

                         
1  Türk Kültür Tarihi , s.108-109. Burada sızı edilen Hıristiyan Türkler, Gagavuz ve  
 Yakut Türk topluluklarıdır. 
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Çağrı,” davet demektir. Genelde aldığımız davetler, belli bir yere ya da sosyal bir faaliyete 

katılmamız için verilirler. Ama imanlının aldığı çağrı bir yere değil, bir şahsa yöneliktir. Bizler Đsa 
Mesih'e ve O'ndaki kurtuluşa çağrıldık. 

Rabbimizden aldığımız bu çağrı büyük bir ayrıcalıktır! Bizi “kendi egemenli ği ve yüceli ğine 
çağıran Tanrı'ya yara şır bir biçimde” yaşamalıyız (1. Selanikliler 2:12). 
Đsa Mesih'le beraberliğe çağrıldık (1. Korintliler 1:9). Kutsal bir hayata çağrıldık (Koloseliler 

3:12-15). Bizi kendi öz halkı olarak çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek üzere çağrıldık (1. 
Petrus 2:9). 
Bu çağrı imanlının kimliğini nasıl etkiliyor? Artık ırk,milliyet, 
 cinsiyet, meslek, toplumsal tabaka gibi unsurlar değil, 
 bu çağrı ve Mesih'te olmamız kimliğimizi  
belirten temel gerçe ği oluşturmaktadır (Galatyalılar 
3:27-28). “Ben kimim?”  sorusuna artık “Türküm,” 
“mühendisim,” “öğrenciyim,” “bir anneyim,” gibi 
cevaplardan önce, “Ben Mesih'e ait biriyim”  cevabını  
vereceğiz. 

 
 Yukarıdaki bilgileri göz ününde bulundurarak, müslüman olmaktan çıkıp Mesih'e iman eden birinin  
Türklüğünü yitirmediğini veya herhangi bir yanlış yapmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesih'e inanmakla  
Türk olmaktan çıkmadık ve Tanrı Türklüğümüzü reddetmemizi istemiyor. Ama aldı ğımız göksel ça ğrıdan 
dolayı, artık ruhsal ve sonsuz bir kimli ğe sahibiz.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yukarıda belirtilen tarihsel, kültürel, hukuki ve ruhsal 
gerçeklere bakılınca, Đsa Mesih'e iman eden bir Türk kesinlikle 
 bir yanlış yapmamıştır diyebiliriz. Buna rağmen, Türk olan Mesih 
imanlısı, sanki büyük ve affedilemez bir hata yapmış gibi bazen ayıplanacaktır. Kendi vatanımıza ihanet ettiğimiz 
söylendiği zaman, duyabileceğimiz suçluluk ve utanç duygusuna karşı nasıl koymalıyız? 
 
 

Vicdanınızı Eğitiniz! 
 
 
Mesih uğruna dışlanıp utanç veya korkuya kapılmak sadece Türkiye'ye 
mahsus bir olay değildir. Sadece Türkiye'de değil, Tanrı'ya karşı isyan 
eden bu dünyada Mesih'i izleyen her insan zulüm görecektir. Nitekim 
Đncil'de “ Mesih Đsa'ya ait olup Tanrı yoluna yara şır bir ya şam sürmek 
isteyenlerin hepsi de zulüm görecek”  diyor (2. Timoteos 3:12). Bu 
yüzden Đncil'de baskı görüp utanca kapılma olasılığına değinilmiştir. 
Bu konuyla ilgili olarak, 1. Petrus 4:12-19 ayetlerini inceleyiniz. Bu 
ayetlerde buyruk teşkil eden sözlere özellikle dikkat ederek, Mesih uğruna 
acı çeken imanlılara verilen talimatı yan sayfaya yazınız. 
 
 

 

  

Đmanlının “Çağrısı ve Kimliği 

Düşüncelerimizi insanların 
tepkisinden çevirmemiz ve  
imanlı bir fert olarak vicdanımızı 
Tanrı Sözü doğrultusunda 
eğitmemiz gerekir... 
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Mesih Uğruna Acı Çeken Đmanlılar için Talimat 
 

(1. Petrus 4:12-19)  
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Utançla Đlgili bir Öğüt 

   Elçi Pavlus, Müjde'nin uğruna 
idam edilmek üzere hapse 
atılmıştı. Mesih uğruna siz veya 
tanıdığınız bir imanlı tutuklansa, 
bu olay sizde nasıl duygular 
uyandırır? Bir suçlu olarak hapse 
atılmak toplumca ayıplanan bir 
durumdur. 
   Genelde utanç verici kabul 
edilen bu durumda olan Pavlus, 
kardeşi Timoteos'a ne gibi 
öğütlerde bulundu? 2. Timoteos 
1:8-18 ayetlerini inceleyip 
sorulara cevap vererek bunu 
öğrenebilirsiniz!  

 

 
  
 
 1. Petrus 4:12-19 üzerindeki Kutsal Kitap çalışmanız nasıl geçti? Bu bölümdeki ana 
noktaları şöyle özetleyebiliriz: 
 
• Şaşırmayınız... 
 Mesih uğruna acı çekmek imanlı hayatında bir anormallik değildir (ayet 12). 

• Sevininiz... 
 Mesih uğruna acı çekmek aslında bir ayrıcalıktır ve artık bu dünyaya ait olmadığımızı vurgulayan bir 

göstergedir (ayet 13-14; Ayrıca bkz. Elçilerin Đşleri 5:40-42; Filipililer 1:29). 

• Yaşantınızı Denetleyiniz... 
 Acı çektiğimiz zaman, bunun nedenini içtenlikle araştırmalıyız. Yalan, 

dedikodu, haksızlık veya herhangi bir kötülük işlemişsek, çektiğimiz acıların 

Đsa uğruna olduğunu sanmamalıyız (ayet 15). Bu durumda günahımız için 

gerçekten de utanç duymalıyız.  

• Utanç Duymayınız...  
 Mesih’e ait olduğumuz için dışlanıyorsak, utanç duygusunu bir anda yok 

edemeyiz. Fakat vicdanımızı Tanrı'nın Sözüne göre eğitmek bizim 

elimizdedir. Mesih'e inanmanın suç değil, bir şeref olduğunu hatırlayarak 

bilinçli bir şekilde utanç duygusunu reddetmeliyiz (ayet 16; Ayrıca bkz. 

2. Timoteyus 1:12; Filipililer 1:19-21). 

• Đyilik Yapmaya Özen Gösteriniz... 
 Sadık Rabbimize güvenerek, O'nu yüceltecek bir şekilde sevgiyle iyiliğe daha da bağlanmalıyız (ayet 19). 
 

 
 
 1) Elçi Pavlus, hapse düşmesini hangi nedenlere 
bağladı? Bu nedenlerden ötürü hapse düştüğü için 
kendisini nasıl hissediyordu? 
 
 
 
 
 
 
 
 2) Bu bölümde sıkıntı ve utançla ilgili sözcükleri 
bularak yazınız. Hangi ayetlerde geçiyorlar? 
 
 
 
 
 

 
3) Bulduğunuz ayetlerde Mesih uğruna katlanılan baskı ve duyulan utançla ilgili hangi 

ilkeleri ya da dersleri çıkarabiliriz? Yazınız. 
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Uygulama 

 
 Aşağıdaki soruları karşılıklı konuşarak cevaplandırınız: 
 

1) Mesih imanlısı olduğunu itiraf etmekten çekinen biri hangi uygunsuz durumlara düşebilir? 
 
 
 
 
 

2) Đsa öğrencilerine, “Đşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf 
olun” demiştir (Matta 10:16). Bilgelikten kaynaklanan ihtiyat ile utançtan kaynaklanan ve imanlıya yakışmayan 
davranışları nasıl ayırt edebiliriz? 
 
 
 
 
 

3) Derste konuşulduğu gibi vicdanımızı eğitip ayıplanma korkusuna ve utanca galip gelmek için pratik olarak 
nasıl harekete geçebiliriz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


