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KUR’ÂN VE YEN� AH�T’E GÖRE �EH�TL�K 
MARTYRDOM �N QURAN AND NEW TESTAMENT 

Ali CAN•••• 
 
 

            Öz 

Öteden beri tüm dinî geleneklerde insanlar�n inan�lar� u	runa pek �ok fedak
rl�klara katland�	� tart��ma 
g�trmez bir vak�ad�r. �zellikle de semav� kaynakl� dinlerde, din yolunda �zverili davran��lar sergileme ve fedak
rl�k 
�rnekleri g�sterme, �ok daha belirgin bir hususiyettir. Mminler tarih boyunca canlar�n� bile feda edebilecekleri bir 
tak�m kutsallara inanm��lard�r. Din��literatrdeki yayg�n inan�� ve yerle�ik anlay��a g�re �ehit, s�rf Allah��n r�zas�na nail 
olabilmek i�in can�n� feda eden ki�i demektir. Candan �te feda edilebilecek daha yksek bir de	er bulunmad�	� i�in 
�ehitlik, zerinde durulmaya de	er dini olgulardand�r. Bu kavram, sadece �slam� kaynaklarda de	il, H�ristiyan 
kaynaklarda da mevcut olup semav� kitaplarda s�kl�kla i�lenen ana temalar aras�ndad�r. ��te bu makale, �nce �slam 
dininin ilk ve asl� kayna	�n� olu�turan Kur�
n ayetlerinden hareketle �slam��n �ehitlik messesesine bak���n� ortaya 
koymay� sonra da Yeni Ahit�ten yola ��karak Hristiyanl�ktaki �ehitlik anlay���n� ele almay� ama�lamaktad�r. 

Anahtar Kelimeler: �slam, H�ristiyanl�k, Kur�
n, Yeni Ahit, �ehit, �heda. 

 

Abstract 

It is a well-known fact that in almost all religious traditions believer shaves acrificed for the sake of their 
beliefs. For saking personal pleasures and suffering in many forms have especially been more noticeable in Abrahamic 
traditions. History, records many individuals who have sacrificed their lives to uphold what ever they hold as sacred. 
In religious literature and popular perception, a martyr is a person who has sacrificed his/her life only for the good 
pleasure of God. Life is second to none for a person to sacrifice what ever there ason may be; thus martyrdom is 
certainly an important religious concept worth research. Martyrdom is not a concept unique to Islam; it is present in 
Christian traditions and is a theme that is frequently referred in scriptures. This paper analyses the Qur’an and the 
New Testament to explore the martyrdom phenomenon in Islam and Christianity, respectively. 
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Giri� 

Tarih boyunca din olgusunun, insan hayat�n� do	rudan �ekillendiren, bi�imlendiren ve y�nlendiren en 
g�l ve etkin messese oldu	u neredeyse genel bir kabuldr. Eskiden bugne insanl�	�n iman etti	i Tanr� 
ad�na ve inand�	� din u	runa pek �ok zorlu	a g�	s germesi hatta dnyev� a��dan en de	erli varl�	� olan can�n� 
bile bu yolda feda etmesi de, bu d�nceyi byk �l�de desteklemektedir. �nananlar�n bak�� a��s�na g�re 
Yarat�c��n�n r�zas� ve dinin korunmas� s�z konusu oldu	unda her �ey ikinci plana itilmektedir. Dolay�s�yla da 
inanan insan i�in Yarat�c� ve din, en kutsal varl�klar olarak her �eyin �nne ge�ebilmektedir.  

Semavî din müntesiplerine göre insan hayat�n�n ger�ek anlamda de	er kazanmas�, ancak dinin hayata 
nfuz etmesi ve h
kim k�l�nmas�yla mmkndr. Aksi takdirde hayat, A�k�n �lah� Varl�kla ili�kisini yitirdi	i 
i�in bir anlamda de	erini kaybetmi� olur. Dolay�s�yla insana d�en en kutsal g�revlerden birisinin, can� 
pahas�na dahi olsa dinini korumak ve b�ylece Yce Yarat�c��y� raz� etmek oldu	una inan�lm��t�r.  ��te btn bu 
yakla��mlar�, semav� kaynakl� dinlerde tam olarak kar��layan kavram �ehitlik kavram�d�r. Ancak semav� 
kaynakl� dinlerde �z birli	i bulunmakla birlikte �slam d���ndaki di	er dinlerin otantikli	ini korudu	unu 
s�ylemek mmkn de	ildir. Bunlar aras�nda, k�keni itibariyle semav� dinlerden birisi olan ancak sonraki 
sre�te tahrife maruz kalan H�ristiyanl�	�n mevcut haliyle kendi inan� ve dü�nce hiyerar�isi i�inde �ehitlik 
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messesesine kar�� bak�����nemlidir. Bu yzden �slam���	retideki ve Hristiyan teolojisindeki yakla��mlar�, genel 
tasavvurlar� belirlemek inananlara daha sa	l�kl� ve btncl de	erlendirmeler yapabilme imk
n� sunacakt�r. 
H�ristiyan teolojisinde �ehitlik konusuna ili�kin yakla��mlar�n, Kur�
n� hkmlerle benzerlik arz edip etmedi	i 
ve buna ba	l� olarak da Yeni Ahit�in bu konudaki beyanlar�nda otantikli	inden veya ilah� esintiler ta��ma 
ihtimalinden s�z etmenin mmkn olup olamayaca	�n� netle�tirmek �al��mam�z�n �nemli hedeflerinden birisi 
olarak zikredilebilir. 

  Bu çal��mada �ncelikle �ehit kelimesinin s�zlk ve terim anlamlar�� zerinde durularak kavramsal 
�er�eve ortaya konulacakt�r. Pe�i s�ra Kur�
n ayetleri ���	�nda �ehitlik konusu ele al�nacak, sonra da ilah� 
kelam�n �izdi	i �er�evede �ehitli	e ili�kin dzenlemeler belirlenecektir. Bu makalenin ikinci b�lmnde ise 
�ehitlik kavram�n�n Hristiyan teolojisinde ne anlama geldi	i, nas�l bir i�eri	e sahip oldu	u ve bu hususta neler 
s�ylendi	i ana hatlar�yla inceleme konusu yap�lacakt�r. 

• Kavramsal Çerçeve 

Arap dilinde “haz�r bulunmak, tan�k olmak, kesin bilmek ve bir olay� haber vermek� gibi anlamlara 
gelen “�ehadet” masdar�ndan treyen �ehit kelimesi bir �eye tan�k olan ve onu kesin olarak bilen kimse 
demektir. �ehit kelimesinin �o	ul formu ise ��heda� ve “e�had�� �eklinde gelmektedir. Yine ayn� k�kten 
treyen �me�hed� kelimesi �ehite fiilinin mimli masdar� olup �haz�r bulunma ve �ehit olunan yer� anlamlar�na 
gelirken �me�hud� ise ism-i mef�ul kal�b�nda olup �m�ahede edilen, g�rlen, izlenen, �ahitler huzurunda 
cereyan eden olay� gibi manalar� i�ermektedir.  Ancak sözlüklerde �ehit kelimesine yklenen de	i�ik 
anlamlar, temelde haz�r bulunmak ve �ahitlik etme manalar�nda birle�mektedir. Yce Allah��n isimlerinden 
birisi olan e�-�eh�d kelimesi, O’na nisbet edildi	inde �hi�bir �ey ilminden gizli kalmayan ve her �eyi asl� 
hviyetiyle tam olarak bilen� anlam�n� ifade etmektedir. 

Terim anlam� itibariyle �ehit kavram�, Allah yolunda �ldrlen Mslman kimseye delalet 
etmektedir. Mübala	al�� ism-i fail ve s�fat-� m�ebbehe formunda gelen �ehit kelimesinin gramatik 
kullan�m�ndaki bu farkl�l�k esas al�narak bir tan�m� yap�lacak oldu	unda �ehit, Allah yolunda sava��rken can�n� 
feda eden ve b�ylece kendisine Allah taraf�ndan bah�edilen nimetlere tan�kl�k eden kimse demektir. Dinî 
literatürde Allah yolunda öldürülen kimselere �ehit denmesinin sebepleri zerinde �ok farkl� yorumlar 
yap�lm�� olsa da �ehidin, esasen �lmeyip Allah��n huzurunda bir �ahit gibi canl� olmas� nedeniyle ve dnyada 
�ldrlmesine mukabil kendisine haz�rlanan ilah� mk
fat� g�rp buna tan�kl�k etmesi hasebiyle bu unvan� 
ald�	� s�ylenmi�tir. 

�ehit kavram�n�n tan�m� yap�l�rken Allah yolunda sava�ma veyahut inanc� u	runda mcadele etme 
esnas�nda �ldrlm� olmaya �zellikle dikkat �ekilmi�tir. �ehitlik kelimesine ili�kin bu semantik tahlillere 
i�aret eden ibareler, Kur�
n�da anlam ve i�erik olarak ge�mekle birlikte �ehit, tekil formuyla terim manas�na 
gelecek �ekilde ilah� kelamda yer almamaktad�r. Ancak baz���slam bilginlerinin kaydetti	i zere �ehidin �o	ul 
formu olan ��heda� kelimesi � ayette terim anlam�nda kullan�lm��t�r. Bununla birlikte �ehit kavram�n�n, tekil 
ve �o	ul formuyla hadislerde s�k�a zikredildi	i ve daha sonraki b�lmde de g�rlece	i zere geni� bir anlam 
yelpazesine ve zengin bir muhtevaya sahip oldu	u s�ylenebilir. O halde �ehit, esas itibariyle Allah yolunda 
mcadele ederken ve sava� meydanlar�nda sava��rken �ldrlen kimse hakk�nda kullan�lmakla birlikte 
u	rad�	� bir haks�zl�k ve zulm kar��s�nda yahut herhangi bir musibet, felaket ve hastal�	a maruz kalma 
durumunda ya�am�n� yitiren mmin kimseyi de i�ermektedir. �nk nebev� a��klamalar, �ehit kavram�n� daha 
geni� bir perspektiften ele almaya imk
n tan�maktad�r. Nitekim ba�ta �sfahan� ve Crcan� olmak zere pek �ok 
dil bilgini ve kelam 
limi, baz� hadisleri delil g�stererek �ehitli	i geni� bir perspektiften ele al�p 
yorumlam��lard�r. Böylece �slam� terminolojide, din� de	erlerin korunmas� u	runda candan vazge�me 
manas�na gelen �ehitli	in anlam �er�evesi geni�letilmi� ve b�ylece bir tak�m zor hastal�klar, semav� afetler ve 
trajik �lmler sebebiyle ya�am�n� yitiren mminler de hkm�� �ehit kabul edilerek kavramsal i�erik 
zenginle�tirilmi�tir. 

• Kur’ân’a Göre �ehitlik 

�ehitlik �slam dininin yksek bir mevki verdi	i ve yceltti	i de	erlerden birisidir. �slam��n ana 
kayna	�n� olu�turan Kur�
n-� Ker�m�de ��eh�de� kelimesi otuz be�i tekil, biri ikil, yirmisi �o	ul olmak zere elli 
alt� defa ge�mektedir. Ancak bu kelime farkl� trevleriyle birlikte ilah� kelamda genellikle tan�kl�k yapma 
manas�nda kullan�l�rken bazen Allah��n iradesine uygun ya�ayan k
mil insan ve �rnek �ahsiyet olma 
anlam�nda bazen de esma-i hüsnadan biri olarak geçmektedir. Bununla birlikte �ehit kelimesinin �st�lah� 
anlamda Kur�
n�da ge�medi	i, �o	ul formu olan �hed
n�n ise sadece � yerde Allah yolunda sava�mak 
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suretiyle can�n� feda edip �ehitlik mertebesine ula�an ki�iye delalet etti	i ileri sürülmü�tr. Fakat bir çok ayette 
Allah yolunda can�n� feda etmenin �nemine ve yarat�c� nezdindeki de	erine dikkat �ekilmi�tir. Bu noktada 
Kur�
n�da �ehit kelimesinin terim anlam�yla kullan�ld�	� ayetlerden ba�lamak do	ru olacakt�r. Al-i �mran 
suresi 140 ve 141. ayetlerde mealen Cenab-� Hak ��yle buyurmaktad�r: “�ayet siz yara ald� iseniz, kar��n�zdaki 
d��man toplulu�u da benzeri bir yara ald�. 	�te Biz, Allah'�n ger
ek m�minleri ortaya 
�karmas�,  sizden �ehitler 
edinmesi, m�minleri tertemiz yap�p k�firleri imh� etmesi i
in, zafer g�nlerini insanlar aras�nda n�betle�e d�nd�r�r 
dururuz. Allah zalimleri sevmez.� Mfessirlerin �o	unlu	una g�re bu ayette ge�en ��heda� kelimesi bildi	imiz 
anlamda �ehitlere delalet edip kelimenin terim anlam�yla birebir �rt�mektedir. Nitekim müfessirlerin imam� 
olarak bilinen Taber�, bu ayete ili�kin �u a��klamaya yer vermektedir: �Allah Te
l
 mmin ile k
firin aras�n� 
ay�rt eder. Ehl-i imandan �ehadeti kollayan kimselere de onu ltfeder.� Yine Taber��ye g�re bu ayetteki �heda 
kelimesiyle Allah��n haklar�nda �ld denmesini istemedi	i kimseler kastedilmi�tir. 

�ehit kelimesinin �o	ul formunun yer ald�	� bir di	er 
yet-i kerime ise �u �ekildedir: �Allaha ve 
resullerine iman edenler, evet i�te onlard�r Rabbinin nezdinde s�ddikler ve �ehitler! Kendilerine m�kemmel ecirler ve 
nurlar vard�r.� 

�lk d�nem mfessirlerden Mukatil b. Sleyman ve Dahhak
yette yer alan �heday��mminlerden 
Allah yolunda �ehit d�enler���eklinde tefsir etmi�tir. Mukatil’in bu yorumunu Taberî de aynen benimsemi�, 

yette ge�en �hedan�n �Allah yolunda mcadele eden ve bu u	urda �ldrlen kimseler� oldu	unun alt�n��
�izerek, kelimenin terimsel anlamda kullan�ld�	�na i�aret etmi�tir. Büyük müfessir Zemah�er� ba�ta olmak 
zere Nesef�, Nisabur�, Alûsî gibi müfessirler de ayetteki �heday� do	rudan Allah yolunda �ldrlen 
kimseler olarak tefsir etmi�lerdir.  

Öte yandan baz� mfessirler ise �heda kelimesine �Peygamberler� ve �Allah kat�nda �ahitlik yapan 
btn mminler�� �eklinde anlamlar takdir etmi�lerdir. Ancak �ehitlerin Allah kat�nda byk ecir 
kazand�klar�n�, mk
fata mazhar olduklar�n� ve yksek mevkiler ihraz ettiklerini bildiren di	er ayet ve 
hadislerle birlikte naslardaki h
kim temaya btncl olarak bak�ld�	�nda, �o	unlu	a ait g�r�n daha isabetli 
oldu	u ortaya ��kmaktad�r. ��erik itibariyle bu ayetle benzerlik arz eden ve �ehitleri Peygamberler, S�dd�klar 
ve Salihlerle ayn� dzlemde tutarak yksek bir paye veren Nisa suresi 4/69. ayetteki ��heda� kelimesinin 
medlûlüne ili�kin rivayet ve dirayet eksenli tefsirlerde ge�en a��klamalarda da, odak noktas� yine Allah 
yolunda �ldrlen kimselerdir. 

Ayr�ca Zümer suresi 39/69. ayette geçen “�heda� kelimesinin de Allah yolunda �ehit d�enler 
manas�nda kullan�ld�	� ileri srlm�tr. Yce Allah bu ayette ��yle buyurmaktad�r: “Amel defterleri, hesap kitap 
ortaya konur, derken... peygamberler ve �ehitler getirilir. Haklar�nda tam adaletle h�kmedilir ve onlara asla haks�zl�k 
yap�lmaz.��Tabiîn dönemi müfessirlerinden Süddî (125/745) bu ayetteki �heda kelimesiyle Allah yolunda 
mcadele ederken �ehit d�en kimseler kastedildi	ini belirtmi�tir. Ancak ba�ta Mukatil olmak zere bir�ok 

lime g�re ise bu kelimeden maksat hafaza melekleridir. Söz konusu ayetin metin içi ba	lam� dikkate 
al�nd�	�nda �heda kelimesinin �ehitlere de	il de hafaza meleklerine delalet etti	i anla��lmaktad�r. Zira bu ayet 
pasajlar�, herkesin amel defteriyle birlikte hesaba �ekilece	i k�yamet gnn konu edinmektedir. Dolay�s�yla 
bu ayetteki �heda kelimesine hafaza meleklerinden ba�ka bir anlam takdirinde bulunmak do	ru bir yakla��m 
gibi g�zkmemektedir. 

Kur’ân’da Allah yolunda öldürülenlerden, bunlar�n asl�nda �l olmay�p diri olduklar�ndan, 
r�z�kland�r�ld�klar�ndan, Allah��n kendilerine ihsanda bulunmas�ndan dolay� mutlu bir hayat srdklerinden, 
ilah� rahmete ve ma	firete kavu�tuklar�ndan bahsedilmektedir. Ancak btn bu hususlar izah edilirken sarih 
olarak �ehit kavram� zikredilmemektedir. 

Sonuç olarak �ehit kelimesinin �o	ul formuyla terim anlam�na delalet edecek �ekilde � farkl� ayette 
zikredildi	ini s�ylememiz mmkndr. Burada �zellikle vurgulamak gerek ki Kur�
n�da�ehit kelimesi ve 
trevleri ise genellikle s�zlk anlam�n���a	r��t�racak �ekilde tan�kl�k yapma manas�nda kullan�lm��t�r. Bu genel 
giri�ten sonra Kur�
n��n �ehitlik hususuna ili�kin beyanlar���u alt ba�l�klar alt�nda incelenebilir. 

2.1.�ehitlerin �l�ms�zl��� 

�lah� kelam, �ehitlik mertebesine ��kan kimseye belki de byk bir arma	an olarak �lmszlk 
vaadinde bulunmaktad�r. Allah Te
l
, kendi yolunda can�n� feda eden kimseleri, �zel ltuf ve ikramlarla 
donataca	�na ve onlara ba�kalar�na nasip etmeyece	i bir konum ihsan edece	ine i�aret etmektedir. Bu 
�er�evede �ehitlerin �lmszl	n sarih bir �ekilde beyan eden 
yetlerden ilki �u �ekildedir:  
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"Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz bunun fark�nda de�ilsiniz." 

Buna göre �ehitlerin din etraf�ndaki engelleri ortadan kald�rmak gayesiyle kendi menfaatlerini 
ayaklar alt�na ald�klar� ve buna mukabil de dnya hayat�n�n akabinde �lmszlkle ta�lanan bir hayata 
namzet olacaklar� ifade edilmi�tir. Zeccac’�n da a��k�a vurgulad�	�� zere, dini u	runda can�ndan olan 
kimselere �l denmesi yasaklam��, bunun yerine onlara �ehit nam�n�n verilmesi tavsiye edilmi�tir. 

�slam tefsir gelene	inde �ehitlerin diri olmalar�na ili�kin geni� a��klamalar yap�lm��t�r. Hemen 
belirtelim ki “�ehitlerin diri olmas�� temelde ya �ahirette diri olma� ya da �hali haz�rda diri olma��eklinde iki 
farkl�� �ekilde anla��lm��t�r. Mutezile mezhebine g�re �ehitlerin diri olmas� ahirete ait bir keyfiyettir. Ehl-i 
sünnet âlimleri ise Mutezile’nin bu yakla��m�na kar��� ��karak, �ehitlerin hem dnyada hem de ahirette diri 
olduklar�n� ileri srm�ler ve iki ayette ge�en �bilakis onlar diridirler.��eklindeki ifadeyi “onlar �u an 
diridirler” �eklinde yorumlam��lard�r.  �ehitlerin dnya hayat�nda diri olmalar��ehl-i snnet 
limleri taraf�ndan 
temelde iki farkl� bi�imde yorumlanm��t�r. Bir k�s�m mfessirler, �ehitlerin dirili	ini ruhen dirili	e indirgerken 
di	er bir k�sm� da bunun bedenen s�z konusu olaca	�n� ifade etmi�tir. Ehl-i Sünnet dü�ncesinin kurucu 
âlimlerinden �mam Maturid�, �ehitlerin Allah kat�nda diri olduklar�n�, fakat bunun insanlar taraf�ndan idrak 
edilemedi	ini s�ylemi�tir. Ona g�re �ehitlere ait ruhlar�n kona	�, cennet�l-me�vada bulunan sidret�l-
mntehad�r. Me�hur mfessir Fahreddin Razi, insan hayat�n�n sadece bedenden ibaret olmad�	�n� ileri srerek, 
dirilik hususiyetinin ruhen de olabilece	i zerinde durmaktad�r. Maverdî’ye göre de �ehitlerin cisimleri her 
ne kadar �llerin bedenleri gibi olsa da onlar�n nefisleri Allah kat�nda canl�d�r, cisimleri de bolluk ve nimet 
i�erisindedir. 

Kaynaklarda bu ayetin Uhud sava��nda Mslmanlardan on d�rt ki�inin �ehit edilmesinin ard�ndan 
nazil oldu	u rivayet edilmi�tir. �zellikle mnaf�klar�n �Mslmanlar s�rf Muhammed�in g�nln ho� tutmak 
i�in hi�bir faydas� olmad�	� halde kendilerini bo� yere �ldryorlar” veya Allah yolunda ölen ve öldürülen 
kimseler hakk�nda m�riklerin “Bo�u bo�una yok olup gittiler” �eklinde hezeyan dolu iddialar�na cevap 
maksad�yla bu ayetin indi	i bildirilmi�tir. Böylece Kur’ân, i�in asl�n�n mnaf�k ve kâfirlerin iddia ettikleri gibi 
olmad�	�n�; onlar�n asla yok olup gitmediklerini, �hedan�n Allah yolunda canlar�n� feda ederek �lmszlkle 
mk
fatland�r�ld�klar�n� haber vermi�tir. 

Di	er taraftan s�z konusu ayette ge�en �vel
kin l
te�ur�n� ifadesine ili�kin de dikkat �ekici yorumlar 
yap�lm��t�r. Hemen belirtelim ki bu ilah� beyanla �Siz onlar�n nas�l bir hayat srdklerini idrak edip 
anlayamazs�n�z” manas� kastedilmi�tir. Büyük Hanefî âlimi �mam Cessas bu ayeti delil g�stererek �ehitlerin 
�ldkten sonra yeniden diriltileceklerine dair haber verildi	ini ileri srm�tr. Bu yzden �ehitlerin ahirette 
diri olacaklar�n� iddia etmek do	ru de	ildir. Zira ayette “Siz bilmezsiniz.” kayd�n�n d�lmesi, �ehitlerin 
ahirette diri olacaklar�na dair bir mana ��kar�m�nda bulunmaya manidir. �nk bu ifadede �ldkten sonra 
onlar�n hayatlar�yla ilgili bizim bilgi limitlerimizi a�an baz� hususlar�n olaca	� haber verilmi�tir. �ayet bu 

yetle kastedilen anlam, ahiret hayat� olsayd�, Mslmanlar�n bunu idrak etmeleri mmkn olurdu. Buna g�re 
�ehitlerin k�yametten �nce Allah��n kendilerine ihsan etti	i bir hayatla mk
fatland�r�lacaklar� ortaya 
��kmaktad�r. Me�hur �ii mfessir Tabers� de benzer yakla��mlar i�erisinde olarak �ehitlerin k�yamet kopuncaya 
kadar diri olacaklar�n� benimsemi�tir. Yine o, kabirde, �ehitlere uygun bir hayat�n Allah taraf�ndan 
ltfedilece	ini s�ylemi�tir. 

Allah yolunda mücadele ederken öldürülen kimselerin ölümsüzlü	ne ili�kin bir ba�ka ayette ise 
��yle buyrulmaktad�r: "Allah yolunda öldürülenleri ölü saymay�n. Aksine onlar diridirler, Rabbilerinin yan�nda 
r�z�kland�r�l�yorlar. "  

Bu ayetin tefsiriyle do	rudan ilgili olan sahih bir rivayete burada yer vermek gerekir. Kur�
n��n 
tefsirinde sahabenin ileri gelenlerinden birisi olan �bn Mesud bu ayeti Hz. Peygamber�e sordu	unu 
s�yleyerek O�ndan �unlar� nakletmi�tir: “�ehitlerin ruhlar� ye�il ku�lar�n i
indedir. Onlar�n ar�a as�l� kandilleri 
vard�r. Diledikleri gibi cennette dola��rlar, sonra bu kandillere geri d�nerler. Birden Rableri kendilerine g�r�n�verir ve 
'ba�ka bir �ey istiyor musunuz?' diye sorar. �ehitler, 'ne isteyebiliriz ki. Diledi�imiz gibi cennette dola��yoruz.' derler. 
Rableri bu soruyu onlara �
 defa sorar. �ehitler bir �ey istemeden b�rak�lmayacaklar�n� anlay�nca ��yle derler; 'Ey 
Rabbimiz! Senin yolunda tekrar �ld�r�lmek i
in ruhlar�m�z� yeniden bedenlerimize iade etmeni istiyoruz.' Bu �ekilde bir 
�eye ihtiya
lar� olmad��� g�r�l�nce kendi hallerine b�rak�l�rlar." 

Söz konusu ayet, Kur’ân’�n �ehitlere verdi	i k�ymeti g�stermesi a��s�ndan son derece �nemlidir. Zira 
bu 
yette Kur'ân, �ehitlerin �l say�lmas�na aç�k�a kar��� ��kmakta ve onlar�n, di	er �llerden farkl� olarak 
dnyadaki kimselerin anlayamayaca	� bir bi�imde Allah kat�nda r�z�kland�r�ld�klar�n� haber vermektedir. 
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Burada �ehitlerin Allah kat�nda r�z�kland�klar�n�n beyan edilmesi onlar�n ya�amakta olduklar�n� teyit 
etmektedir. Buna g�re dnyada insanlar nas�l yiyip i�iyorlarsa, onlar da aynen orada öyle yiyip içmektedirler. 
Ça	da� d�nem mfessirlerden Tahir b. Â�ûr ise �ehitlerin �lmsz olma keyfiyetlerini beden� y�nden de	il 
ruh� a��dan kabul etmi�tir. Ona göre �ehitler her ne kadar cisim ve beden bak�m�ndan �lm� olsalar da ruh 
aç�s�ndan diridir. Ruhun baki olmas� hakikatine binaen onlar hakk�nda farkl� bir hayat�n s�z konusu olmas� 
aklen imk
ns�z de	ildir. Ancak �ehitler hakk�nda vaad edilen hayat�n onlara �zg oldu	unu da unutmamak 
gerekir. ��te btn bunlar temelde �ehitlerin stnl	n ve �erefini g�stermektedir. Ayr�ca �ehitler berzah 

leminde bile bu nimetlerden istifade etme imk
n�na sahip olacaklard�r. H
lbuki mminler berzah 
leminde 
cennet nimetlerini sadece tema�a ederlerken �ehitler onlardan farkl� olarak kabirde cennet nimetlerinden 
yararlanacaklard�r. 

Netice itibariyle �ehitler Allah yolunda en de	erli varl�klar�n� feda etmek suretiyle �lmszlk 
iksiriyle mk
fatland�r�lm��lard�r. �slam 
limleri taraf�ndan �ehitlerin dnyada m� yoksa ahirette mi diri 
olduklar�na dair ileri srlen g�r�ler aras�nda en isabetli yakla��m�n ise �ehitlerin hali haz�rda diri olduklar�n� 
benimseyenler oldu	unu ifade etmemiz mmkndr. Zira ayetlerde ge�en �onlar diridirler fakat siz bunu 
anlamazs�n�z” �eklindeki ibareler, diri olma vasf�n�n ahirete hasredilemeyece	ini g�stermektedir. ��te s�z 
konusu ayetlerin sarih manalar� ve Hz. Peygamber�in a��klamalar�, onlar�n diri olduklar�n� a��k�a beyan 
etmektedir. �zetle �ehitler dnya hayat�nda iken, keyfiyetini idrak edemedi	imiz bir �ekilde, Allah��n 
kendilerine ltfetti	i bir hayata mazhard�rlar.  

2.2.�ehitli�in Uhrev� M�k�fat� 

Ba�ta belirtmek gerekirse �ehit, yeri ve zaman� geldi	inde can�ndan daha mukaddes bildi	i din�, mill� 
ve manev� de	erler yolunda ve inand�	� davas� u	runa sahip oldu	u en k�ymetli de	erlerinden; zaman�ndan, 
mal�ndan ve can�ndan fedakârl�k �rne	i g�steren mstesna bir �ahsiyettir. Dünyadan ve dünyadaki her 
�eyden vazge�ip can�n� Allah�a adamak suretiyle fedakârl�	�n en by	n� �ehitler yapmaktad�r. �ehitlere 
verilen de	er ve k�ymetin bykl	 ise esasen yapt�klar� fedak
rl�	�n ve tan�kl�k ettikleri hakikatin 
bykl	yle irtibatl�d�r. Bu �er�evede Kur�
n��n �u beyanlar�, �ehitlerin nail olacaklar� farkl� ilah� ltuflardan 
ve uhrev� mk
fatlardan s�z etmektedir:  

"Allah yolunda öldürülmeniz veya ölmeniz, Allah’�n af ve merhametine nail olman�z demektir. Bu nailiyet ise 
onlar�n biriktirdi�i d�nya mal�ndan mutlak surette hay�rl�d�r.� 

“�imdi onlar�n hepsi rablerinin kat�nda nimetlere nail olmakta, Allah�n kendilerine lütfetti�i mükâfat�n sevin
 
ve mutlulu�unu ya�amaktalar.� 

“Onlar ki hicret ettiler, yurtlar�ndan 
�kar�ld�lar benim yolumda zulme u�rad�lar, 
arp��t�lar ve �ld�r�ld�ler. 
Ant olsun 	�te Ben onlar�n hata ve kusurlar�n� yok say�p affedece�im. �stelik onlar� i
inde derelerin 
a��ldad��� cennetlere 
yerle�tirece�im. 

"Kim Allah yolunda sava��r da �ld�r�l�r veya galip gelirse biz ona yak�nda b�y�k bir m�k�fat verece�iz" 

“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç ��phesiz Allah g�zel bir r�z�kla r�z�kland�racakt�r." 

“Allah müminlerden, mallar�n� ve canlar�n�, kendilerine (verilecek) cennet kar��l���nda sat�n alm��t�r. ��nk� 
onlar Allah yolunda sava��rlar, �ld�r�rler, �l�rler. 

 "Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onlar�n yapt�klar�n� bo�a 
�karmaz. Allah onlar� muratlar�na 
erdirecek, g�n�llerini �ad edecek Onlar�, kendilerine tan�tt��� cennete sokacakt�r.� 

Taberî’nin aç�klamalar�n� esas alarak bu ayetlerin genel bir de	erlendirmesini yapacak olursak Allah 
yolunda mcadele eden kimseler, kendilerine vaad edilen pek �ok hay�rl� neticelere vas�l olacak ve ebed� 
hayatlar�n� kurtaracaklard�r. Bu çerçevede Kur’ân, Allah yolunda öldürülen veya ölen kimselere bir taraftan 
korkusuzluk ve üzüntüsüzlük halini, kötülüklerini örtmeyi, hata ve kusurlar�n� ba	��lamay�, di	er taraftan 
ilah� kerem ve rahmeti, ihsan ve nimetleri, gzel r�z�klar� ve bir de cenneti vaad etmektedir. Bu ise dünyada 
kal�p dnyev� nimetler biriktirmekten, ge�ici kazan�lar ve menfaatler elde etmekten �ok daha k
rl�d�r. Bu 
yzden ilah� kelam inananlar�n yzlerini ahirete tevcih ederek Allah yolunda can vermenin, dnya ve 
i�indekilerden daha faziletli oldu	unu beyan etmekte ve böylece müminleri kârl� bir ticaret yapmaya 
�a	�rmaktad�r. �nk yce Allah, sava��p �ehit d�en mcahitler i�in ahirette �ok byk mk
fatlar, de	i�ik 
ltuf ve ihsanlar haz�rlam��t�r. 
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Netice itibariyle Allah, �ehitleri kendi yolunda ve �slam davas� u	runda en byk fedak
rl�	� yapmalar� 
hasebiyle say�s�z mk
fat, ltuf ve ihsanla serfiraz k�ld�	�n� ve onlara, mukaddesatlar� u	runa vaz ge�tikleri 
dnya hayat�ndan �ok daha gzel ebed� bir cennet hayat� bah�edece	ini bildirmi�tir.  

2.3.�ehitli�in �zendirilmesi 

Varl�k sahnesine ad�m atm�� her bir canl�n�n kaderinde �lm yaz�lm��t�r. Her nefsin �lm tatmas� 
mukadder oldu	una g�re dönü� ve var���n muhakkak surette Allah�a olaca	� da a�ik
rd�r. Dolay�s�yla esas 
olan, bu dünya hayat� i�in �al��mak de	il, bu dünyada Müslümanca ya�ay�p ebed� hayat� kazand�racak salih 
ameller yapmakt�r. Zira gerçek hayat ve sonsuz ya�am, ahirette olacakt�r. �yleyse Müslüman bir ki�i, 
dünyas�n� d�nd	nden �ok daha �te ak�betini, �lmn ve ahiretini d�nr. Nitekim Peygamberler eliyle 
yürütülen tevhid mücadelesi esnas�nda mminlerin gzel bir �lmle k�sac�k dnya hayat�n� sonland�rmalar� 
bir ideal olarak sunulmu�tur. Tam bu noktada Hz. �brahim ve Hz. Yakub'un, tevhid dinini devam ettirmeleri 
hususunda o	ullar�na yapt�klar� vasiyetin son b�lmnde yer alan �M�sl�man olarak �l�n�z” talimat� da, bu 
ideali �ok a��k ve �zl bir �ekilde ortaya koymaktad�r. Nebevî gelenekte bir ideal olarak sunulan bu hususu 
hayata geçirmenin yollar�ndan birisi de Allah��n dini ve davas� u	runa can� feda etmektir. ��te mmin ki�i 
inand�	� din� de	erleri ve kutsallar� ya�atma ve koruma u	runa, �ehadet mertebesine nail olarak hayat�n� 
sonland�rmakla hem �lmsüzlük iksirini yakalay�p ebed�� 
leme en gzel bi�imde ad�m�n� atacak hem de 
uhrev� hayat ad�na byk kazan�mlar elde edecektir. 

Yine Al-i �mran suresi 3/157. ayette “Allah yolunda öldürülmeniz veya ölmeniz, Allah’�n af ve merhametine 
nail olman�z demektir. Bu mazhariyet ise m�naf�klar�n biriktirdi�i d�nya mal�ndan mutlak surette 
hay�rl�d�r.�anlam�nda bir beyanda bulunularak �ehadetin dnya mal�ndan hatta dnyadaki her �eyden daha 
hay�rl� oldu	una dikkat �ekilmekte ve b�ylece mminler �ehitli	e �zendirilmektedir. Kur�
n bu beyan�yla 
�ehitli	in ka��lacak bir olgu olmad�	�na, esasen insana kazand�rd�klar� g�z �nnde bulundurularak u	runda 
yar���lmas� gereken bir haslet oldu	una vurguda bulunmaktad�r.  Bundan ba�ka yine Al-i �mran suresi 3/195. 
ayette Allah yolunda �arp���rken �ldrlen �ehitlerin hata ve kusurlar�n�n affedilece	i, e�siz gzellikteki 
cennete yerle�tirilecekleri ve Allah kat�nda �ok byk bir mk
fata nail olacaklar� bildirilmi�tir. ��te Kur�
n, 
Allah��n �ehide takdir etti	i mk
fatlar� zikrederek adeta Mslmanlar���ehitli	e �zendirmektedir. 

Bu ba	lamda Nisa suresi 4/69.  ayette de �ehitli	e �zendirmenin s�z konusu oldu	u ifade edilmi�tir. 
Bu ayette Peygamberler, s�dd�klar ve salihlerle birlikte �ehitler de zikredilmi�tir. Byk mfessir Raz��nin 
tespitlerinden hareketle �unu net bir bi�imde vurgulamak gerekir ki 
yet bu ifade tarz�yla �ehadet mertebesini 
insanlara sevimli ve cazip g�stermekte, mminleri de buna �zendirmektedir. 

Ayr�ca Kur�
n, Al-i �mran Suresi 3/170. ayette Allah yolunda can verenlerin �ehit olmaktan dolay� 
asla pi�manl�k duymayacaklar�n�, aksine b�yle bir tercihte bulunduklar� i�in sevin� ve mutluluk i�erisinde 
olacaklar�n� hatta �ehit olmay�p hayatta kalan dolay�s�yla da henz kendilerine kavu�mam�� olan mminlere 
ise bir mjdeyi ula�t�rma arzusunda olduklar�n� bildirmektedir. Arkadan gelenlere ula�t�r�lmak istenen bu 
kutlu mjde ise Mminler i�in ahirette azaptan yana bir korkunun olmad�	�, dnyada b�rak�lan gzel �eyler 
nam�na da bir hznn bulunmad�	�d�r. Aksine Allah��n ltfetti	i pek �ok mk
fat ve say�s�z nimet vard�r. �u 
halde �slam davas� u	runda mcadele edeceklerin gelecek endi�esine kap�lmalar� yersizdir. Tam bu noktada 
Hz. Peygamber’in �u beyanlar� da ayetlerin vermek istedi	i ana mesajla birebir �rt�mektedir: "Allah yolunda 
öldürülmü� olmam bana, evlerde ve 
ad�rlarda olan her �eyin benim olmas�ndan daha sevimlidir'' Bu ve benzeri 
nebevî aç�klamalar bir taraftan Hz. Peygamber�in �ehadet özlemini ortaya koyarken di	er taraftan, 
Muhammed mmetini �ehit olmaya a��k�a te�vik etmektedir. Yine Hz. Peygamber�in konuyla ili�kin “K�yamet 
g�n��
 grup �efaat edecektir: Peygamberler, �limler ve �ehitler.” �eklindeki a��klamalar� da uhrev��alemde �ehitlere 
verilecek ayr�cal�	� ve stn konumu g�stermekte dolay�s�yla da mminleri bu hususa �zendirmektedir.  

Netice itibariyle Kur’an, de	i�ik 
yetlerde �ehitlerin gnahlar�n�n affedilece	ini, onlar�n cennet 
nimetleriyle serfiraz k�l�nacaklar�n�, Peygamberler, s�dd�klar ve salihler aras�nda yer alacaklar�n� ve canlar�n� 
Allah yolunda feda etmelerinden �tr asla pi�man olmayacaklar�n� haber vermek suretiyle �ehitli	in 
ka��lacak de	il, pe�inden ko�ulacak yksek bir haslet oldu	unu a��k�a ortaya koymaktad�r. 

2.4.�ehit Yak�nlar�n�n Teselli Edilmesi 

              Din ve mukaddesat u	runda g�zlerini k�rpmadan canlar�n� feda eden �ehitler, geride g�z ya�l� aileler 
ve yak�nlar b�rakmaktad�rlar. Her ne olursa olsun bir ki�inin en yak�n�nda bulunan evlad�n�, annesini, 
babas�n�, e�ini, a	abeysini, karde�ini kaybetmesi byk bir ac�d�r. Zira mümin �ehit olduktan sonra kendisine 
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bah�edilen nimetlerin fark�na varm�� olsa da, �ehit yak�nlar� bunu zahiren g�remediklerinden dolay��znt 
i�erisinde kalmaktad�rlar. ��te bu byk znt ve ac�y� çok derinden ya�ayan kederli �ehit ailelerinin teselli 
edilmesi gerekmektedir. Bu noktada �ehit yak�nlar�na, �ehitlerin ebed��
lemde ihraz edecekleri yksek paye ve 
ulv� makamlar� hat�rlatarak onlar�n yan�k yreklerine su serpmek, mahzun g�nllerini rahatlatmak, onlara 
psikolojik destek sa	lamak, k�saca elden geldi	ince madd� ve manev� yard�mda bulunmak insan� ve �slam� bir 
g�revdir.  

                Nitekim Uhud sava��nda �ehit d�en Mslmanlar�n aileleri, kendi yak�nlar�n�n vefat etmelerine 
zlm�lerdir. Bu sava�ta cereyan eden olaylarla ba	lant�l� olarak Hz. Peygamber�e ve sahabeye hitaben nazil 
olan �u ayet, ayn� zamanda mminlere bir teselli kayna	� olmu�tur: “�ayet siz yara ald� iseniz, kar��n�zdaki 
d��man toplulu�u da benzeri bir yara ald�. 	�te Biz, Allah'�n ger
ek m�minleri ortaya 
�karmas�, sizden �ehitler edinmesi, 
m�minleri tertemiz yap�p k�firleri imh� etmesi i
in, zafer g�nlerini insanlar aras�nda n�betle�e d�nd�r�r dururuz. 
Allah zalimleri sevmez.��Zemah�er��ye g�re bu 
yet, Mslmanlar�n ba�lar�na gelen bir musibet sebebiyle Allah 
yolunda mcadele etmekten geri durmamalar� ad�na bir tenbih mesabesindedir. Zemah�er�, bu 
yetin Allah 
Te
l
 taraf�ndan yak�nlar�n� ve sevdiklerini yitiren Mslmanlara bir teselli oldu	unu ifade etmi�tir. 

               Bu konuya ili�kin Hz. Peygamber�in me�hur bir uygulamas�na burada yer vermek gerekir. O, �slam��n 
ilk �ehit ailesi olarak tarihe geçen Yâsir ailesine dua edip ma	firet dilemi� ve onlar� cennetle mjdeleyerek 
teselli etmeye �al��m��t�r. Yine Allah Rasûlü, �ehit d�en bir �ok arkada��n�n yak�nlar�n� teselli etmek ve 
g�zya�lar�n� dindirmek i�in �ok �aba sarf etmi�, zaman zaman ziyaretlerine gitmi� ve onlara ba� sa	l�	� 
dilemi�tir. Hz. Peygamber, Uhud sava��nda babas�n� yitiren Be�ir b. Akrabe�ye kendi �ocu	u gibi bakaca	�n� 
s�yleyerek g�nln alm�� ve ba��n� ok�ayarak onunla �ok yak�ndan ilgilenmi�; e�leri �ehit d�en himayeye 
muhta� dul han�mlar� ve �ocuklar�n� himaye alt�na almak i�in evlilikler ger�ekle�tirmi�;  onlara maddî ve 
manevî destek ç�km�� hatta baz���ehit annelerine �ocuklar�n�n Firdevs cennetinde olduklar� mjdesini vererek 
keder ve ac�lar�n�, sevin� ve mutluluk g�zya�lar�na �evirmi�tir. 

Netice itibariyle �ehit yak�nlar�n�n teselli edilmesi insan� ve �slam� bir sorumluluktur. �slam� naslara 
bak�ld�	�nda Allah kat�nda �ehitlik mertebesine yksek bir de	er ve k�ymet takdir edildi	i, �ehitlere pek �ok 
ilah� ltuflar ihsan edildi	i ortaya ��kmaktad�r. �ehitlik mertebesine ula�an kimse i�in beyan edilen bu ve 
benzeri pek �ok ilah� ve nebev� bildirim ve mjdeler, sonu� itibariyle �ehit yak�nlar�n�n ac� ve kederlerini teselli 
etme amac� da ta��maktad�r.  

 2.5. En Yetkili Müfessir Olmas� Hasebiyle Hz. Peygamber	in Dilinden �ehitlik 

Hz. Peygamber’in Kur’ân� tebli	 ve tebyin g�reviyle muvazzaf k�l�nmas�, O�nun ilah� kelam�n en 
do	ru ve en yetkili mfessiri olmas�n� netice vermektedir. Bu �er�evede Allah Ras�l�nn �ehitlik hususuna 
ili�kin beyanlar�na yer vermek konuya btncl bakmak ve tam vak�f olmak i�in zarur�dir. B�ylece �ehitli	e 
y�nelik nebevi bak�� da tespit edilmi� olacakt�r. Ayr�ca �unu da belirtelim ki �lah� kelam, Hz. Peygamber�in s�z 
fiil ve uygulamalar� e�li	inde okunup a��kland�	�nda, onun vermek istedi	i mesaj, daha net tebellr edecektir. 

Daha önce de vurguland�	�� zere �ehit kelimesi terim anlam� itibariyle nebev� beyanlarda s�kl�kla 
ge�mektedir. Yine nebev� bildirimlere bak�ld�	�nda �ehit kelimesinin geni� bir perspektiften de	erlendirildi	i 
ve buna ba	l� olarak da Allah yolunda �len ve �ldrlenler d���nda da �ehit say�labilecek kimselerin 
bulundu	u g�rlecektir. Buna g�re �ehit kelimesinin kavramsal �er�evesi sava�ta �ldrlen Mslman 
manas�yla s�n�rland�r�lamaz. Nitekim hadis literatürü ana hatlar�yla tarand�	�nda mal�, can�, namusu u	runda 
veya veba, kolera gibi bula��c� ve salg�n hastal�klar sebebiyle �lenlere ya da bo	ularak, yanarak ve g��k 
alt�nda kalarak, akl�n� kaybederek trajik bir �ekilde vefat eden kimselere, yine bine	inden d�p �len, zehirli 
bir hayvan taraf�ndan �s�r�ld�ktan sonra vefat edenlere de hkmen �ehit ad� verildi	i g�rlmektedir. Bütün 
bunlardan farkl� olarak �E�zubi’l-lâhimine’�-�eyt
ni’r-racîm” deyip Ha�ir suresinin son � ayetini okuyan ve 
o gn �len ki�iye hatta �ehit olmay� arzu edip de yata	�nda vefat eden kimseye bile �ehit sevab� verilece	i 
belirtilmi�tir. Nitekim Buharî �
rihi Bedreddin Ayn� de �ehadetin sadece Allah yolunda mcadele ederken 
�ldrlmeye has olmad�	�n�, de	i�ik had�slerden hareketle s�n�rlar�n�n geni�letildi	ini sarih bir bi�imde 
vurgulam��t�r. 

Ayr�ca Hz. Peygamber, �ehitlerin �zellikle uhrev� mk
fatlar�na ve mazhar olacaklar� ltuf ve 
ihsanlara da s�k s�k de	inmi�tir. Sahih hadis kaynaklar�ndan ge�ti	i zere �slam dininin yceltilmesi i�in can�n� 
feda eden �ehitlerin ac���ekmeden �ld	, k�yametin deh�etinden etkilenmedi	i, hatta kan�n�n ilk damlas� yere 
d�t	 anda kul haklar� d���nda btn gnahlar�n�n affedildi	i, kabir azab�� �ekmeyecekleri, cennetti hak 
ettikleri, oraya ilk girenlerden olacaklar� ve oradaki makamlar�n� g�recekleri, akrabalar�ndan yetmi� ki�iye 
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�efaat edebilecekleri, ölen kullar içinden sadece �ehitlerin dnyaya d�np tekrar �ehit oluncaya kadar Allah��n 
dinini yceltmek isteyecekleri, ruhlar�n�n ise k�yamet gn cesetlerine d�nece	i zamana kadar ye�il bir 
ku��eklinde cennet a	a�lar�nda olacaklar� ifade edilmi�tir. Uhrevî âlemde �ehitlerin verilen de	eri “Allah 
yolunda öldürülmenin bir benzeri yoktur…”�eklindeki nebev� beyanlarla �zetlemek mmkndr. 

Yeri gelmi�ken �unu da belirtelim ki Allah yolunda mücadele ederken öldürülen kimse hakikî �ehit, 
di	erleri ise hkm�� �ehit say�lm��t�r. Hkm�� �ehitlerin hakiki �ehitler gibi mk
fata nail olup olmayacaklar� 
meselesini ise Enver �ah Ke�mir��nin �u de	erlendirmeleriyle a��kl�	a kavu�turmak mmkndr: ��ehitlikle 
alakal��riv�yetlerin genelini g�r�p m�t�l� etti�im de �u neticeye ula�t�m: Daim� eziyet veren bir hastal�k veya ans�z�n 
ba�a gelen bir musibet nedeniyle �len her bir kimseye, �ehit m�k�fat� vard�r.” Bu çerçevede hükmî �ehit say�lma 
nedenleri genellikle insanlar�n �st�rap verici bir hastal�kla veyahut trajik bir ölümle vefat etmelerine 
ba	lanm��t�r. Buna göre denebilir ki, bu �ehitlerin mk
fata mazhariyetleri, Allah��n kullar�na kar�� bir ltuf ve 
ihsan�d�r. 

Sonuç olarak ilahî kelamda ve nebevî beyanlarda �ehitlik temas�, zerinde �nemle durulan 
hususlardand�r. �slam� terminolojide �ehit kavram� esas itibariyle Allah��n dinine sahip ��kma ve �slam 
davas�n� yceltme u	runa sava� meydanlar�nda can�n� feda eden ki�iye verilen yce bir unvand�r. �nan�lar�n�, 
kutsallar�n�, de	erlerini koruma azmiyle ve btn bunlar� ya�an�r hale getirmesi sebebiyle vatanlar�n� 
savunma gayretiyle her trl tehlikeye g�	s geren ve bu u	urda can�n� feda ederek �teki 
lemde yksek bir 
konum ve itibar ihraz eden �ehitler, bir taraftan ak�tt�klar� kanlarla hak ve hakikatin ebed� olarak ya�at�lmas� 
gerekti	i mesaj�n� tm �a	lara hayk�rmakta di	er taraftan da sonraki nesillere �slam davas�n� omuzlama 
hususunda tam bir �rneklik te�kil etmektedir. Kur�
n�da ve hadis-i �eriflerde �ehidin uhrevî pek çok 
mükâfata nail oldu	u anlat�larak Mslmanlar�n gerekti	inde canlar�n� Allah yolunda seve seve feda etmeye 
te�vik edildi	inden bahsetmek mmkndr. Buraya kadar yap�lan a��klamalarla ilah� kelamda �ehitlik 
kavram� ana hatlar�yla incelenmi�tir. �imdi ise H�ristiyanl�	�n temel kaynaklar�ndan birisini olu�turan Yeni 
Ahit�e g�re �ehitlik konusu ele al�nacakt�r. 

• Yeni Ahit’e Göre �ehitlik  

Makalenin bu ikinci bölümünde, H�ristiyanl�k�ta �ehit ve �ehitlik kavramlar�n�n anlamlar�, bu 
kelimelerin Yeni Ahit�te nas�l bir ba	lamda kullan�ld�	�, sre� i�inde anlam farkl�l�	�na ve mana geni�li	ine 
maruz kal�p kalmad�	�, baz� H�ristiyanlar�n �ehit olmas� ile neticelenen ilk bask� ve zulmleri kimlerin yapt�	�, 
�ehit veya �ehitlik ile ilgili Yeni Ahit�te bahsedilen motive edici hususlar�n neler oldu	u incelenecektir. Ancak 
bu konulara ge�meden �nce ba�ta Hz. �sa�n�n �arm�hta �ldrlmesi inanc� olmak zere baz� yakla��mlar�n, bir 
Mslman olarak bu sat�rlar�n yazar� taraf�ndan kabul edilebilecek hususlar olmay�p tamamen mevcut 
H�ristiyan teolojisinde benimsenen yakla��mlar oldu	unu �zellikle vurgulamak gerekir.  

3.1. Yeni Ahit’te �ehit Kelimesi ve �ehitlik 

“Görmek”, “�ahitlik etmek�, �tan�kl�k etmek� anlamlar�na gelen, Yunanca ��� !" (martys) 
kelimesinden türeyen ve �ngilizceye de buradan martyr �eklinde tercme edilen �ehit tabiri, terimsel olarak 
inanc� u	runa bask� g�ren, bu u	urda �len ya da �ldrlen kimseye verilen ismi tan�mlar.  

Yeni Ahit’te martys kelimesi, -sonu ölümle bitsin veya bitmesin- H�ristiyan inanc�na tan�kl�k eden yani 
H�ristiyan olan kimse i�in kullan�lm��t�r. Ancak zaman içinde anlam bak�m�ndan de	i�iklik g�stererek, din 
u	runda bask� g�ren veya �ldrlen, ba�ka bir ifadeyle �kanla vaftiz olan� kimseler i�in kullan�lmaya 
ba�lam��, hatta zamanla �ehit kelimesinden sadece bu mana anla��l�r olmu�tur. Nitekim erken dönem kilise 
yazarlar�n�n eserlerinde �ehit kelimesinin bu anlamda kullan�ld�	� g�rlmektedir. �rne	in, ilk kilise 
babalar�ndan birisi olan Polycarp (�:156) �ehitlik ile ilgili bir eser yazarak eserine Martyrdom of Polycarp; ilk 
kilise tarihi yazar��Eusebius (�:339/340) ise bir eserine �The History of the Martyrs in Palestine” (Filistin’deki 
�ehitlerin Tarihi) ismini vermi�tir. 

�ehit kelimesinin, terimsel olarak Yeni Ahit�te yer almas� zaman i�inde ger�ekle�se de, mefhum olarak 
-yani Tanr� yolunda can�n� verme anlam�nda- en ba�tan beri Yeni Ahit�te olduk�a geni� bir �ekilde bulundu	u 
s�ylemek mmkndr. �rne	in Yeni Ahit�in takip�ilerine, �ldrlmekten korkmay�n diyerek cesaret vermesi, 
mahkemelere ve krallar�n �nlerine ��kar�l�p yarg�lanacaklar�n� s�ylemesi, s�k�nt�lardan ge�mek zere 
se�ildiklerini hat�rlatmas�, hatta öldürüleceklerini haber vermesi vb. gibi hususlar, “�ehitlik� anlay���n�n var 
oldu	unun g�stergeleridir. Nitekim bu gibi hususlar, �ehitlik kavram�n�n olu�mas�ndan sonra bu kavram ile 
an�l�r olmu�tur. �unu da ilave edelim ki �ehitlik kavram olarak ileriki y�llarda olu�sa da pratik olarak �sa�dan 
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itibaren var olmu�tur. Yani din u	runa can�n� verme en ba�tan beri H�ristiyanl�kta vard�r, fakat bunu ��� !" 
(martys) terimi ile ifade etme sonralar� ger�ekle�mi�tir. 

Bahsedilen �ekilde anlam de	i�ikli	i g�stermi� haliyle �ehit kelimesi, farkl� trevleriyle genellikle 
Vahiy (Vahiy) Kitab��nda kullan�lm��t�r. Bu ba	lamda �Aran�zda, �eytan'�n ya�ad��� yerde �ld�r�len sad�k tan���m 
Antipa'n�n (������������	�)…”; “Tanıklık (�
��	��
� / martyrian) görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan 
canavar onlarla sava�acak, onları yenip öldürecek.”;  “Kadının, kutsalların kanıyla ve sa'ya tanıklık (�
������ / 
martyr�n) etmi� olanların kanıyla sarho� oldu�unu gördüm.” cümleleri örnek olarak gösterilebilir. 

Bununla beraber Vahiy kitabının genel kanaate göre birinci yüzyılın sonunda yazıldı�ı göz önünde 
bulunduruldu�unda �ehitlik anlayı�ını–en azından Hıristiyanlı�ın ilk yıllarında- bu esere dayandırmak çok 
do�ru olmayacaktır. Çünkü Hıristiyanlı�ın ilk �ehitleri, bu eserin yazımından çok önceleridir. Bundan dolayı 
Vahiy kitabını sadece ������ (�ehit / martys) kelimesinin terimsel anlam kazandı�ı eser olması yönüyle önemli 
görmek gerekmektedir. Yoksa onunla ba�lamı� bir �ehitlik anlayı�ından bahsedilemez. Fakat Vahiy kitabının 
yazılmasıyla birlikte sonraki Hıristiyanların, ondaki �ehitlik ile ilgili motive edici ifadelerinden istifade 
ettiklerini söylemek elbette ki mümkündür. 

Yeni Ahit’te �ehitlik,  H�ristiyanlara y�nelik yap�lan bask� ve zulmlerin akabinde ortaya ��kan bir 
sonu� halini ifade eder. Bu nedenle Yeni Ahit�te �ehitlik anlay���n�n anla��lmas� i�in, s�z konusu bask�y� 
kimlerin yapt�	�, bunun nedenleri ve H�ristiyanlar�n bu bask�lar kar��s�nda dayanmalar�nda �ehitli	in nas�l bir 
rol oynad�	� incelenmelidir. 

• H�ristiyanlara Y
nelik Bask�lar ve �ehitlik 

Yeni Ahit’ten anla��ld�	�na g�re H�ristiyanlara y�nelik ilk ciddi bask�lar� yapanlar Yahudilerdir. Onlar, 
kendi mntesiplerinin �sa taraf�na ge�melerinden rahats�zl�k duymu�lar, �sa�y� ve taraftarlar�n� sapk�n 
g�rmelerinden dolay� H�ristiyanlara tepkisel yakla�m��lard�r. Rahats�zl�klar�n� s�zl dile getirdikleri gibi, 
zaman zaman bask� ve �iddet uygulamaktan da �ekinmemi�lerdir. Hatta dne kadar beraber olduklar� akraba 
ve dostlar�n� Roma y�netimine �ik
yet etmekte her hangi bir beis g�rmemi�lerdir. Nitekim �sa�n�n �arm�ha 
gerilmesi b�yle bir �ik
yet neticesinde ger�ekle�mi�tir.  

H�ristiyanlara y�nelik ikinci bask�, Yahudilerin s�z konusu �ik
yetlerini dikkate alan Roma Y�netimi 
taraf�ndan uygulanm��t�r. Bu �ik
yetlerle ba�layan, ilerleyen d�nemde H�ristiyanlardan duyduklar� endi�eler 
ile daha da �paranoyak� bir hale d�n�en Roma y�netiminin bask�lar�, her ne kadar ba�lang��ta �iddet 
i�ermese de zamanla Yahudilerinkini olduk�a ge�mi� ve H�ristiyanlar i�in daha ��lmcl� sonu�lar 
do	urmu�tur. Bu hususta sadece Petrus ve Pavlus�un ya�amlar�n�n Roma�da idam ile son bulmas� bile, bu 
bask�lar�n en bariz g�stergesidir. Ancak ilerleyen yüzy�llarda bu bask�lar�n daha da byyerek artt�	� 
g�rlmektedir. �zellikle �mparator Decius�un (249-251), takip etti	i restitutorsacrorum (kutsal �eyleri yenileme) 
anlay���yla paganizmi tekrar canland�rma d�ncesi neticesinde pek �ok H�ristiyan �ehit edilmi�tir. K�sa bir 
sre sonra y�netime gelen imparator Diocletian (284-305) da byk bir takibat ba�latm�� ve pek �ok 
H�ristiyan��n �lmne neden olmu�tur. Bu bask� sreci Konstantin�in (306-337) H�ristiyanl�	�� lke genelinde 
serbest b�rakmas�yla �nemli �l�de azalm��� �zellikle �mparator I. Theodosius�un 391 y�l�nda H�ristiyanl�	� 
Roma �mparatorlu	unun resmi dini yapmas� ile beraber etkisini yitirmi�tir. 

Roma yönetiminin bask� uygulamas�n�n nedeni, H�ristiyanlar�n olu�turdu	u �ayr�l�k�� hareketten� 
duyulan rahats�zl�	a dayand�	� kadar onlar�n pagan �	retileri ile ters d�en a��klamalar�n�n da haricinde 
de	ildir. Bu nedenlerin yan�na gnden gne H�ristiyan say�s�n�n artmas� da eklenince duyulan rahats�zl�klar, 
dolay�s�yla da bask� ve �iddetler had safhaya ula�m��t�r.  

��te, gerek Yahudilerin gerekse Roma �mparatorlu	u�nun bu tutumlar� kar��s�nda H�ristiyanlar� ayakta 
tutarak da	�lmalar� ve dinden d�nmelerini engelleyen en �nemli etkenlerden biri, �ehitlik anlay��� olmu�tur. 
Dahas� H�ristiyanlar, ilk � yzy�l boyunca kendilerine kar�� yrtlen bask� ve �iddete ra	men 
varl�klar�n��ehitlik anlay��� ile srdrm�ler ve bu srecin sonunda Roma �mparatorlu	unda h
kim g� 
konumuna gelmi�lerdir. Ayr�ca �ehitli	i �zel bir f�rsat olarak de	erlendirerek onu, Tanr� ve �sa ile birliktelik 
kazanman�n en �nemli yolu olarak kabul etmi�lerdir. 

H�ristiyanl�kta �ehitlik anlay���n�n olu�mas�nda �sa�n�n ha�taki �lm ve pek �ok havarinin �ehit olmas� 
kadar, Yeni Ahit�in �ehitli	e verdi	i �nem de etkili olmu�tur. Yeni Ahit yazarlar�, kendi d�nemlerinde yap�lan 
bask� ve zulmleri anlatmakla beraber, bunlar�n de	i�ik zamanlarda da devam edece	ini ancak bu zulmlere 
katlananlar�n byk mk
fatlara kavu�acaklar�n� ifade etmi�lerdir. Bu durum da bask� ve zulm g�ren 
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H�ristiyanlar�n, dayan�kl�l�	�n� artt�rm��t�r.  �rne	in, �sa�n�n yolunda olan ve bu yola yara��r bir ya�am srmek 
isteyen herkesin zulm g�rece	i ifade edilmi�, ancak Mesih'in sevgisinden s�k�nt�, elem, zulm, a�l�k, ��plakl�k, 
tehlike ve k�l�� gibi hi�bir �eyin ay�ramayaca	� s�ylenerek bunlara dayan�lmas� gerekti	i hat�rlat�lm��t�r. Ayn� 
yerde, Eski Ahit�te yaz�l� olan �Senin u�runa b�t�n g�n �ld�r�l�yoruz, kasapl�k koyunlar say�lm���z.” sözünün bu 
anlamda de	erlendirilmesi gerekti	i vurgulanm��t�r. Tamamlanmas� gereken say� (�ehit say�s�) 
tamamlan�ncaya dek bu bask� ve zulmlerin �lmle bitebilece	i belirtilmi�, �sa�ya tan�kl�k edenlerin ve Tanr� 
s�z u	runa ba�� kesilecek olanlardan bahsedilmi�tir. Hatta bu bask�lar�n anne, baba, karde�, akraba ve dost 
gibi insan�n en yak�n �evresinden gelece	ini belirterek, konunun hassasiyetine i�aret edilmi�tir. 
Dahas���ldrleceksiniz� tabiri ile uyar�lar daha ileri bir seviyeye bile ta��nm��t�r. Ancak bu ifadelerin hemen 
akabinde müjdelerden bahsedilerek H�ristiyanlar�n �ehit olmaktan korkmamalar� sa	lanm��t�r. 

Bu misalleri artt�rmak mmkndr. Fakat burada as�l �nemli olan, bu gibi anlat�mlar�n konumuzla da 
alakal� olarak H�ristiyanlar i�in ifade etti	i anlamd�r. Kanaatimizce bu anlam, inanc� u	runa ki�inin, bask� ve 
zulme maruz kalaca	�n�n hat�rlat�larak zihninin �nceden bu hususta uyar�lmas�yla motive edilmesidir. Peki, 
H�ristiyanlar Yeni Ahit�te ne gibi mjdelerle motive edilmi�lerdir? Tanr� yolunda �ehit olmak onlara ne 
kazand�racakt�r? 

•  Motive Edici Unsurlar 

Yeni Ahit’te bulunan baz� ifadeler/mjdeler, H�ristiyanlar� motive ederek onlar�n �ehit olmay� 
arzulamalar�n� ya da Tanr� yolunda �lmekten (inan�lar�n� yeni kimselere anlat�rken de d
hil) korkmamalar�n� 
sa	lam��t�r. Ayn� zamanda bunlar, �ehit olman�n bir kay�p de	il bilakis bir zafer oldu	unun da g�stergesi 
kabul edilmi�lerdir. Genel hatlar�yla bak�ld�	�nda bu hususlar� dokuz ba�l�	a indirgemek mmkndr: 

1. Kutsal Ruh’un Beraber Olmas�: H�ristiyanlara, yap�lan bask� ve zulmler kar��s�nda zlmemeleri 
gerekti	i hat�rlat�lm��, �nk Kutsal Ruh�un onlarla birlikte oldu	u dile getirilmi�tir. 

2. “Ne Mutlu” Tabirleri: Yeni Ahit’te pek çok yerde “Ne Mutlu” tabirleri kullan�larak bask� alt�nda 
kalan H�ristiyanlar motive edilmi�tir. �rne	in, �Ne mutlu do�ruluk u�runa zul�m g�renlere! G�klerin Egemenli�i 
onlar�nd�r.”; “Mesih'in ad�ndan �t�r� hakarete u�rarsan�z, size ne mutlu!”; ve “Gökten bir ses i�ittim. ��unu yaz: 
bundan b�yle Rab'be ait olarak �lenlere ne mutlu! diyordu.” cümlelerinde görüldü	� zere zulm, hakarete 
u	rama ve �lm normalde olumsuzluk �a	r��t�ran �eyler olmas�na ra	men do	ru yolda olundu	u, Mesih ad�na 
hareket edildi	i ve Rab�be ait olarak ölündü	 mddet�e bunlardan korkulmamas� gerekti	i vurgulanm��t�r.  

3. K�yamette �nce Dirilme: Bütün insanlar�n dirilece	i k�yamette, �nce Mesih�e ait �llerin dirilece	i 
s�ylenmi� ve bu yolda �lmenin avantajlar�n, henz dirilme safhas�nda ba�layaca	� g�sterilmek istenmi�tir. 

4. 	ntikamlar� Al�nacak: �ntikamlar�n�n bizzat Tanr� taraf�ndan al�naca	� dile getirilerek �ehitlerin zihn� ve 
hiss� rahatlat�lmalar� hedeflenmi�tir. Vahiy Kitab��nda zulme u	rayan H�ristiyanlar Tanr��ya, yeryznde 
ya�ayan ve kendi kanlar�n� d�kenlerden intikamlar�n� almak i�in daha ne kadar bekleyece	ini sorarlar. 
Cevaben onlara kendileri gibi �ldrlecek di	er karde�lerinin say�s� tamamlan�ncaya kadar beklemeleri 
gerekti	i s�ylenir. Akabinde de k�yametin kopmas�ndan bahsedilir. Böylece intikamlar�n�n, bu �ekilde 
al�naca	� anlat�lmak istenir. 

5. Erken Dönem �ehitlerden �vg�	le Bahsedilmesi: Bunlardan birisi �stefan�d�r. Onun, �ehit edilirken 
s�yledi	i �g�klerin a
�ld���n� ve 	nsano�lu'nun Tanr�'n�n sa��nda durmakta oldu�unu g�r�yorum” cümlesi, güzel bir 
sona kavu�tu	unun bir i�aretidir. Bu ise, ayn� sona maruz kalacaklar�n da benzer bir mk
fata 
kavu�abileceklerinin, muhataplara ilan�d�r. 

6. Ruhun Ölümsüz Oldu�u: Yeni Ahit’te beden ve ruh birbirinden net bir �ekilde ayr�lm��, beden �lse 
de ruhun ya�amaya devam edece	i vurgulanm��t�r. Bedeni �ldren ama can�� �ldrmeye g� 
yetiremeyenlerden korkulmamas�; hem bedeni hem de can� cehennemde mahvedecek g� olan Tanr��dan 
korkulmas� gerekti	i hat�rlat�lm��t�r. Mesih’i dirilten Tanr��n�n, insano	lunun �lml bedenine ya�am verece	i 
s�ylenmi� ve H�ristiyanlar�n, �lml olmalar�na bak�p zlmemeleri bilakis kendi i�lerinde ya�ayan ruhla 
�lmszl	 yakalayabilecekleri kendilerine ifade edilmi�tir. Böylece ölümle gelen “yok olma” endi�esi, 
engellenmeye �al���lm��t�r. 

7. Dinlenme (Rahatlama) Olaca��: Bu dnyada Rab�be ait olarak �lenlerin, ahirette mk
fat olarak 
rahata erecekleri ve dinlenecekleri s�ylenmi�tir. Bunun nedeni olarak da bu dnyada yap�lan i�lerin ki�iyi 
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ahirette izleyecek olmas� g�sterilmi�tir. �yleyse bu dnyada s�k�nt�lar i�inde �lnse de ahirette rahata erilece	i 
vurgulanarak �ehit olman�n farkl� bir avantaj�ndan daha bahsedilmi�tir. 

8. Ölümden Sonra Kurtulu�un Ger
ekle�ece�i: Petrus, yazd�	� mektubunda do	ru olan ki�inin bile 
g�lkle kurtulaca	� halde tanr� tan�mayan ve gnahk
r bir ki�inin nas�l kurtulaca	�n� hat�rlatt�ktan sonra, 
Tanr� iste	ine uygun ac��ekenlerin canlar�n� gvenilir Yaradan�a teslim etmeleri neticesinde kurtulu�a 
ereceklerini belirtmi�tir. Ayr�ca �sa�n�n, inan�rlar�ndan birisi olan Marta�ya s�yledi	i,  �Dirili� ve ya�am benim 
dedi. Bana iman eden ki�i �lse de ya�ayacakt�r. Ya�ayan ve bana iman eden asla �lmeyecek.” cümlesinden ve Matta 
�ncil�inde ge�en yine �sa�ya ait �Can�n� kurtaran, onu yitirecek. Benim u�ruma can�n� yitiren ise onu kurtaracakt�r.” 
sözlerinden de as�l �nemli olan�n imanl� bir �ekilde �lmek oldu	u anla��lmaktad�r. B�ylece bir insan�n her 
hangi bir dine girmesinin en temel nedenlerinden birisi olan kurtulu� iste	inin �ehitlik ile ger�ekle�ece	i 
anlat�lmak istenmi�tir.  

9. 	san�n �l�mden Sonra Dirilmesi: �sa�n�n �lmden dirilmesi, Tanr� yolunda �ldrlenler i�in en kayda 
de	er motivasyon kayna	�d�r. �nk��sa dirildi ise kendileri de dirilebilecektir. Bu dirilmenin bu kadar �nemli 
olmas�n�n nedeni, kendilerine vaat edilen gzelliklere kavu�malar�n�n ba�lang�c�n�n buras� olmas�d�r. 

Bahsi geçen hususlar Yeni Ahit’te H�ristiyanlar�� �ehitlik meselesinde motive eden en temel 
argmanlar�n ba��nda yer almaktad�r. Peki, bunlar ve buraya kadar anlat�lanlar nas�l de	erlendirilmelidir? 

• H�ristiyanl�kta �ehitlik Anlay���n�n De�erlendirilmesi 

Yukar�da �ehitlik ile ilgili s�z konusu motive edici unsurlardan baz�lar�n�n sadece �ehitler i�in de	il, 
btn mntesipler i�in kullan�ld�	� yerler oldu	unu g�rmekteyiz. S�z gelimi Yuhanna �ncili�nde Kutsal Ruh�un 
sadece �ehit olanlarla de	il btn H�ristiyanlar ile beraber oldu	u belirtilmi�tir. Romal�lara Mektup�ta 
kutsalla�ma ve sonsuz ya�am� yakalamak i�in sadece Tanr��n�n kulu olunmas� yeterli g�rlm�tr. Bu 
durumda H�ristiyan olan herkes, �ehit olanlarla benzer mk
fatlara kavu�acaklar�na g�re �ehitlerden ayr�ca 
bahsedilmesinin �ok bir anlam� yokmu� gibi g�zkmektedir. Tam bu noktada akla �u soru gelmektedir: 
Normal bir �ekilde �len bir H�ristiyan benzer mk
fatlara kavu�acaksa neden �ehit olarak �lmeyi tercih etsin?  

Asl�nda Yeni Ahit �er�evesinde tatmin edici bir �ekilde bu sorunun cevab�n� vermek biraz zordur. 
Bununla beraber �ehit olmay� avantajl� hale d�n�tren birka� husustan da bahsedilebilir. �lk olarak, 
k�yamette erken dirilme gibi sadece �ehitlere y�nelik vaat edilen bir mk
fat bulunmaktad�r. �kinci olarak 
�rne	in, �herkes gelsin, Ali sen de gel� cmlesinde Ali�nin �n plana ��kart�lmas�nda oldu	u gibi �ehitlerden 
ayr�cal�kl� bir �ekilde bahsedilerek onlar�n �n plana ��kart�lmas� s�z konusudur. B�ylece onlar�n 
�nemsendikleri g�sterilerek �ehit olman�n ayr�cal�kl� bir konum oldu	u vurgulanmaktad�r. #�nc olarak ise, 
ikinci ile irtibatl� bir �ekilde �ehit olman�n iyi bir �ey oldu	undan bahsedilerek, gerekti	i durumlarda �ehit 
olmaktan ka��n�lmamas� gerekti	i hat�rlat�lm��t�r.  

Di	er taraftan aksi d�nld	nde, neden �ehitlerden �zel olarak bahsedildi	i daha iyi 
anla��lmaktad�r. Yani �ehitlikten veya Tanr� yolunda can vermekten hi� bahsedilmemesi hali. Bu durumda 
H�ristiyan olan bir kimsenin, gerekti	inde �lm tercih etmesinin bir anlam� kalmam�� olacak, �nk�
�lmesinin ekstra ona getirdi	i bir avantaj�n olup olmayaca	�ndan emin olamayacakt�r. K�saca, her ne kadar 
�ehit olarak �len bir kimsenin H�ristiyan olarak �len kimseden �ok fazla bir avantaj� yok gibi g�zkyor olsa 
da ger�ekte birtak�m avantajlar�n�n bulundu	u muhakkakt�r ve �ehitlik mefhumunun Yeni Ahit�te bulunmas��
inan�rlar�n motivesi i�in zaruridir. Ancak normal bir �ekilde �len imanl� bir kimse ile, Tanr� yolunda s�k�nt�lara 
maruz kalarak �ehit edilen bir kimse aras�nda somut bir kar��la�t�rman�n olmay���, iki grup aras�ndaki fark�n 
net bir �ekilde g�rlmesine k�smen engel olmu�tur. 

Geldi	imiz nokta itibariyle bir H�ristiyan��n bile bile �lm g�ze al�p alamayaca	�n� da netle�tirmek 
gerekir. Mevcut kaynaklardan hareketle b�yle bir soruya olumlu cevap vermek mmkn de	ildir. �nk Hz. 
�sa, �Bir kentte size zulmettikleri zaman �tekine ka
�n.” diyerek çok net bir �ekilde bu hususu ortaya koymaktad�r. 
Nitekim H�ristiyanlar, bask� ve zulmn ba�lad�	� ilk zaman diliminde �sa�n�n bu tavsiyeye uymu�lard�r. Onlar, 
H�ristiyanl�	�n ilk �ehidi kabul edilen �stefan’�n �lmnden sonra Yahudiye ve Samiriye�nin di	er yanlar�na 
da	�lm��lard�r. Ayn�� �ekilde Pavlus, Yahudilerin kendisini �ldrmek zere kurduklar� tuzaklar�ndan her 
seferinde ka�arak kurtulmu�tur.  Bu gibi hususlar göz önüne al�nd�	�nda Yeni Ahit�te, bile bile �lmn 
istenmemesi gerekti	i, gerekirse �lmden ka�arak kurtulman�n tavsiye edildi	i g�rlmektedir. 

Bununla beraber Yeni Ahit’te, kaçma anlay���n�n aksi anlamlara gelerek �iddet kar��s�nda dahi insan�n 
kendini korumamas� gerekti	i anlam�na gelebilecek baz� ifadelerden bahsedilebilir. �rne	in, �sa�n�n 



���������

�

mntesiplerine dedi	i �G�ze g�z, di�e di� denildi�ini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, k�t�ye kar�� direnmeyin. 
Sa� yana��n�za bir tokat atana �b�r yana��n�z� da 
evirin.” ifadesinden kaçma yerine yerinde sabit durman�n 
tavsiye edildi	i anlam� ç�kart�labilir. Benzer �ekilde ��Kom�unu sev, d��man�ndan nefret et' denildi�ini duydunuz. 
Ama ben size diyorum ki, d��manlar�n�z� sevin, size zulmedenler i
in dua edin” cümlesinden kaçma bir tarafa 
dü�man�n bile sevilmesi gerekti	i �	tlenmektedir. Bir di	er yerde ise �O zaman 	sa onlara, ��yleyse Sezar'�n 
hakk�n� Sezar'a, Tanr�'n�n hakk�n� da Tanr�'ya verin dedi.” tabiriyle otoriteye kar�� gelinmemesi gerekti	i ve ona 
itaat edilmesinin tembih edildi	i yorumu yap�labilir. Bu durumda da hi�bir �ey yapmadan �ehit edilmenin 
beklenmesi gerekti	i anlam�� ��kart�labilir mi? Tabi� ki hay�r. �nk bu ifadeleri �ehitlik ba	lam�nda 
de	erlendirmek yanl�� olacakt�r. Bu ifadelerden ilk ikisi H�ristiyanlara sevgi ve bar�� i�inde ya�amay� 
hat�rlatmakta �ncs ise i�inde bulunduklar� y�netim ile uyum i�inde ya�amalar� gerekti	ini anlatmaktad�r. 
Dolay�s�yla bu ifadelerden �lmle neticelenecek bir �iddeti ho� g�rme anlam�� ��kart�lamaz. B�yle bir �iddet 
kar��s�nda ise �ka��n� tavsiyesi ge�erlidir. Bundan dolay� bahsi ge�en � ifadenin H�ristiyanl�kta �ehitlik 
kavram�n� zedeleyip zedelemedi	i gibi bir tart��maya girmek �ok do	ru bir yakla��m olmayacakt�r. 

Görüldü	� zere Yeni Ahit�te, Tanr� yolunda �ldrleceklere olduk�a fazla �nem verilmi� ve onlar 
pek çok müjde ile müjdelenmi�lerdir. Ancak bu noktada ak�llara ��yle bir soru gelmektedir. Madem �ehitlik 
bu denli bir �neme sahiptir ve d�rt �ncil ba�ta olmak zere Yeni Ahit metinleri kaleme al�nd�	�nda olduk�a 
fazla �ehitten bahsetmek mmkndr, �yleyse kutsal kitap literatrnde �ehitlik konusuna ve �ehitlere neden 
az yer verilmi�tir veya �yle g�zkmektedir? Kanaatimizce bunun birinci nedeni olarak, �ehitlik kelimesinin 
terimsel anlamda sonradan olu�mas� s�ylenebilecek olsa da as�l neden, Yeni Ahit metinlerinin, ��sa� ve �onun 
misyonunun� anlat�lmas�n� merkeze al�r bir tarzda yaz�lmalar�d�r. Nitekim bu metinlere dikkat edildi	inde, 
�ehitlik de d
hil di	er pek �ok konunun bu iki husus ile ili�kisi �er�evesinde ele al�nd�	� g�rlmektedir. 
Dolay�s�yla �ehitlik konusuna da bu irtibat �er�evesinde yer verilmi�tir. �ehitli	in �sa ile olan ili�kisi, �sa�n�n da 
�ehit oldu	u ile; misyonunun anlat�lmas� ile olan ili�kisi ise inanc� ve misyonu u	runa gerekti	inde �lmn 
dahi g�ze al�nmas� gerekti	i ile ilintilidir. Bu ili�kilerinden dolay�, �ehitlik konusuna (Tanr� yolunda can verme 
anlam�nda) temas edilmi�, �ehit olanlara vaat edilen mjdelerden bahsedilmi� ancak detayl� bir anlat�ma 
girilmemi�tir.  

Bu yönüyle �ehitlik anlay���n�n s�z konusu �ekilde Yeni Ahit�te kendine bir yer bulmas� anormal 
de	ildir ve ele�tiri konusu yap�lmay� hak etmemektedir. Bilakis, Yeni Ahit�in bu iki temel konusu ile 
do	rudan bir ili�ki halinde olmas� ve pratikte (H�ristiyanl�	�n yay�lmas� gibi) olduk�a hayati bir kar��l�	�n�n 
bulunmas� onu, az bahsedilenin k�ymetsiz oldu	u alg�s�na terk etmemelidir. 

Genel De�erlendirme 

Ayn� semav� gelenekten gelen ve ayn� kaynaktan beslenen �slam ve H�ristiyanl�kta ortak pek çok 
olgunun bulunmas�, benzer bir �ok ilke ve de	erlerin yer almas� gayet do	ald�r. Her iki dinde de �nemli bir 
yeri olan �ehitlik olgusu da bunlardan biridir.  �ehitlik gerek Kur�an�da gerekse Yeni Ahit metinlerinde 
benzer anlamlara gelebilecek �ekillerde kullan�lm��t�r.  

En önemli benzerliklerden birisi de her iki dinde Tanr� yolunda can�n� verenler i�in �tan�kl�k etme, 
g�rme, bir �eyi net bilme� gibi anlamlara gelen �ehit (��� !" - ���) kelimesinin kullanılmasıdır. Yani her iki 
dinde de, Tanrı yolunda ölenler, farklı kelimelerle de�il ortak bir kelime ile isimlendirilmi�tir. Bu durum, 
�ehit kelimesinin ve �ehitlik mefhumunun hem 	slam’da hem de Hıristiyanlıkta yer aldı�ını ve ortak bir 
kavramla ifade edildi�ini açıkça göstermektedir.  

Yap�lan �al��ma ile g�rlen bir di	er simetrik durum, �ehitler için benzer mükâfatların vaat 
edilmesidir. Söz gelimi, Bakara suresi 2/254. ayette �ehit olanlara ölüler denmemesi gerekti�i 
belirtilmektedir. Benzer �ekilde Yeni Ahit’te geçen �ehitlerinin ruhlarının ölümsüz olması (Romalılar, 8:11), 
bu kimselerin dünya hayatını terk etmelerine ra�men aslında ruhlarının ya�adı�ını anlatmakta ve dolay�s�yla 
bu kimselerin ba�ka bir 
lemde ya�ad�klar�n� g�stermektedir. 

Yine, Âl-i �mr
n suresinin 157. ayetinde Allah yolunda �ldrlmenin ilah� af ve merhametine vesile 
olaca	� s�ylenerek hem �lmle birlikte gelen negatif etki ortadan kald�r�lmakta hem de gnahlardan s�yr�lm�� 
tertemiz bir �ekilde ahirete gidilebilece	ini anlatmaktad�r. Benzer �ekilde Yeni Ahit metinlerinde �ehit 
olanlara ili�kin �Ne mutlu!” (Matta, 5:10, vd.) tabirleri bir taraftan ölüm kelimesinin olu�turdu�u olumsuz 
havayı olumluya çevirmekte di�er taraftan da ölümden korkulmaması gerekti�ini bildirmektedir. Kısaca, her 
iki metinde de �ehitler için bir takım vaatlerde bulunulmakta ve bu vaatler, her iki din müntesiplerinin de 
Tanrı yolunda mücadele etmeleri konusunda motive edici bir unsur olu�turmaktadır.  
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Bunlardan ba�ka hem Kur�
n�da hem de Yeni Ahit’te bir çok vesileyle inananlar�n sadece Allah 
yolunda, Allah��n ad�n�n ykseltme ve dinlerini koruma u	runda canlar�n� feda etmeleri gerekti	i 
vurgulanm��t�r. Bu durumda ba�ka ama�lar u	runa can� feda etmenin ki�iyi �ehadet mertebesine ula�t�rmad�	� 
anla��lmaktad�r. Benzer �ekilde gerek Kur�
n�da gerekse Yeni Ahit�te, �ehitli	in yok yere can�n� yitirmek 
olmad�	� a��k�a ifade edilmi�, ancak gerekti	inde can�n� feda etmenin ahiret ad�na ebedi bir kazan� oldu	u da 
ortaya konmu�tur. 

Buraya kadar yap�lan de	erlendirmeler, �ehit kavram�na yklenen anlamlar bak�m�ndan iki din 
aras�ndaki benzerlikleri ve �rt�en hususlar� g�zler �nnde sermektedir. Bunlar�n yanı sıra �ehitli	e ili�kin iki 
dini gelenek aras�nda bir tak�m farkl�l�klar oldu	u da ku�kusuzdur. H�ristiyanl�kta sonu Tanr� yolunda can 
vermekle bitsin veya bitmesin, H�ristiyan inanc�na giren herkes i�in ��ehit� kelimesi kullan�l�rken Kur�an�da 
bu durum sadece bu yolda can verenler i�in kullan�lm��t�r. Yine Hz. Peygamber�in a��klamalar� da g�z �nnde 
bulunduruldu	unda H�ristiyan teolojisindeki �ehitlik tasavvuruyla �slam�daki hakik� ve hkm�� �ehit anlay��� 
birbiriyle tam olarak �rt�memektedir.  

Bir di	er farkl�l�k, Yeni Ahit�te �ehit kelimesi tarihi sre� i�inde anlam bak�m�ndan baz� de	i�ikliklere 
maruz kalm��ken Kur�an�da ise b�yle bir de	i�iklik s�z konusu olmam��t�r. Ancak hadis-i �eriflerde hkm��
�ehitli	in kavramsal �er�evesi olduk�a geni� tutulmu�tur.  

Özetle belirtmek gerekirse semavi kaynaktan gelen iki dini gelenekte �ehitlik konusunun tan�m, 
kavram ve i�erik y�nyle birbiriyle byk �l�de �rt�t	 ancak baz� hususlarda da farkl�l�k arz etti	i 
anla��lmaktad�r. Buna g�re Yarat�c�n�n yolunda canlar�n� feda eden �ehitlerin, Allah��n sevgisine mazhar 
olduklar�, �teki 
lemde mertebelerinin yceli	i, itibarlar�n�n yksekli	i ve onlara yap�lan ihsanlar�n bykl	 
hususunda bir �phe yoktur. 
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