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HIRİSTİYANLIĞIN TARİHÎ GELİŞİMİ 

Hristiyanlık, günümüzde yaşayan büyük dinlerden biridir. Bu dinde Hz. İsa (a.s.) çok önemli 

bir yer tutar. Bu sebeple Hristiyanlığı anlayabilmek için Hz. İsa’nın (a.s.) bu dindeki yerini iyi 

bilmek gerekir. 

 

 

 

Hz. İsa (a.s.), bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir ve onun annesinin adı Meryem’dir. 

Filistin’de bulunan Nasıra kasabasında, tahminen MÖ 4. yılda doğan Hz. İsa (a.s.), çocukluğunu 

ve gençliğini, doğduğu kasabada geçirmiştir. Ancak Yahudiler, Mesih’in Kral Davut’un 

soyundan geleceğine ve sadece Yahudileri kurtaracağına inandıkları için Hz. İsa’ya (a.s.) iman 

etmemişler, onun davetine karşı çıkmışlardır. Hz. İsa (a.s.), MS 28 yılında Hz. Yahya (a.s.) 

tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmiştir. Otuz yaşına geldiğinde ise Allah (c.c.) tarafından 

peygamber olarak görevlendirilmiş ve tebliğ faaliyetlerine başlamıştır. Onun tebliği üç yıl 

sürmüştür. Bu süre boyunca Hz. İsa (a.s.); köyleri, kasabaları dolaşarak halka vaazlar vermiş, 

insanları Tanrı’nın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamaya çağırmıştır. MS 30 yılında, 

dönemin Roma valisi tarafından; toplumda kargaşa, anarşi ve isyan çıkarmakla suçlanmış ve 

yargılanarak çarmıha gerilme cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra ceza infaz edilmiş ve Hz. İsa 

(a.s.), çarmıha gerilerek öldürülmüştür. 

 

Hz. İsa (a.s.), peygamberliği süresince kendisine vahyedilen ilahi gerçekleri insanlara 

açıklamıştır. Kendisinin Tanrı’nın elçisi olduğunu söylemiş, insanları Tanrı’nın varlığına ve 

birliğine iman etmeye çağırmıştır. Onlara, Hristiyanlığın ilkelerini tebliğ edip öğretmiştir 



 

 

Zaman içinde Hrsitiyanlık, Hz. İsa (a.s.) merkezli bir din olmuş ve onunla ilgili çeşitli yorumlar 

çerçevesinde ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmiştir. Bunda, bir Hristiyan azizi olan 

ve günümüz Hristiyanlığının mimarı kabul edilen Pavlus’un çok önemli rolü olmuştur. 

 

Pavlus, yaklaşık MS 10 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiş bir Yahudi’dir ve Roma vatandaşıdır. 

Tarsus’ta temel dinî eğitimini aldıktan sonra ailesi tarafından Kudüs’e gönderilmiştir. Burada 

yüksek din eğitimi almış, sahip olduğu bilgi birikimi ve görüşleriyle Yahudi toplumu içinde 

önemli konuma yükselmiştir. Önceleri katı bir Hristiyan karşıtı iken Şam’a yaptığı bir yolculuk 

esnasında dönüşüm geçirmiş ve İsa (a.s.) tarafından, onun mesajını tüm insanlara yaymakla 

görevlendirildiğini söylemiştir.1 Bundan sonra ortaya koyduğu görüşler ve öğretilerle, yaptığı 

yorumlarla günümüz Hristiyanlığının temellerini atmıştır. 

 

İsa’dan (a.s.) sonraki ilk üç yüz yıl, Hristiyanlık için âdeta hayatta kalma mücadelesi olmuştur. 

Hristiyanlar, bu dönemde oldukça ağır baskılara maruz kalmışlardır. Roma yönetimi 

Hristiyanları sıkı bir şekilde takip etmiş, deyim yerindeyse onlara göz açtırmamıştır. Onlara, 

Hristiyanlğı terk edip Roma dinine dönmeleri için büyük baskılar uygulamıştır. VI. yüzyıl ise 

Hristiyanlık için dönüm noktası olmuştur. İmparator Konstantin, 313 yılında Milan Fermanı ile 

Hristiyanlığı koruma altına almıştır. 395 yılında da Teodosius, Hristiyanlığı Roma’nın resmî 

dini hâline getirmiş ve onun dışındaki tüm inançları yasaklamıştır. Bundan sonra Hristiyanlık, 

hızlı bir yayılma sürecine girmiştir. 

 

Hristiyanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren pek çok konuda inançsal tartışmalar 

yaşanmıştır. Hristiyanlık içinde, özellikle Hz. İsa (a.s.) ile Kutsal Ruh’un konumu başta olmak 

üzere çeşitli konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaları sonuca bağlamak için 

de çeşitli zamanlarda konsiller toplanmıştır. 325 yılında İznik Konsili’nde Hristiyanlar arasında 

inanç birliğini sağlamak için İznik Kredosu adıyla bilinen inanç bildirgesi kabul edilmiştir. 

Bunun yanı sıra İznik Konsili’nde çok sayıda İncil’den dört tanesi kilise tarafından kutsal kitap 

kabul edilmiş, diğerleri ise dışlanmıştır. IV. yüzyılda, Roma’nın Doğu Roma ve Batı Roma 

şeklinde bölünmesi, Hristiyanlık içinde de bölünme sürecini ortaya çıkarmıştır. 381 yılında 

İstanbul Konsili’nde bu parçalanmayı engellemeye yönelik çabalar ortaya konulmuşsa da 

bunlar sonuç vermemiştir. V. ve VI. yüzyıllarda Hristiyanlık içinde Nesturi, Ermeni, Yakubi 

vb. kiliseler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu kiliseler, İstanbul Patrikliği tarafından idare 

edilmeyi reddetmişlerdir. Hristiyan dünyasındaki en büyük parçalanma ise “büyük bölünme” 

olarak nitelendirilen, 1054 yılındaki Roma ve İstanbul kiliselerinin birbirinden ayrılması ile 



gerçekleşmiştir. Roma İmparatorluğu’nun batısında kalan kiliseler Roma Katolik kiliseleri, 

Bizans İmparatorluğu olarak bilinen doğu bölümündeki kiliseler de Ortodoks kiliseleri olarak 

anılmıştır. Katolik, evrensel; Ortodoks ise öze bağlı anlamını ifade ediyordu. İslamiyetin ortaya 

çıkışına kadar geniş bir yayılma alanı bulan Hristiyanlık, İslam’ın doğuşuyla birlikte yönünü 

daha çok Avrupa, Asya ve Afrika’ya çevirmiştir. Zaman içinde Hristiyanlar arasında yaşanan 

tartışmalar ve görüş ayrılıkları, çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu ders notu MEB Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 Ders Kitabından 

derlenmiştir. (Yazarlar: Bekir PINARBAŞI, Fikri ÖZDEMİR) 


