
Protestan Hristiyanlık
Luteryen, 
Presbiteryen 
ve Üniteryen 
Kiliseleri



Sunumun 
Akış

Hristiyanlık ve Mezhepleri hakkında genel bilgiler

Protestan Reformasyon (Islahat)

Mezheplerin bölünme sebepleri

Luteryen Kilisesi

Presbiteryen Kilisesi

Üniteryen Üniversalist Kilise





Hristiyan Dünyası



Dünyada
Hristiyan
Mezhepler



Amerikada
Hristiyan
Mezhepler
• Evanjelik Protestan

• Sosyal muhafazakâr
• Teolojik muhafazakâr

• Ana Hat Protestan

• Sosyal liberal/orta

• Teolojik liberal/orta

• Tarihi Siyah Protestan

• Sosyal liberal
• Teolojik muhafazakâr



Amerikada 
Ana Hat 

Protestanlar



Protestan
Reformasyon

• Martin Luther
• Mal karşılığı günahların affı

• Sale of Indulgences 
• 1517 Luther'in 95 tezi



Protestan Prensipleri

• İncil baş otoritedir
• papa değil

• Kurtuluş iman ile ilgilidir
• amel insanı kurtaramaz

• Herkes papazlık yapabilir
• İncili okuyup anlayabilir

• tercüme edilebilir
• kilise yönetiminde bulunabilir
• papazların hiyerarşisine karşı



Bölünme Sebebi: 
Kiliseyi kim yönetir?

• Bir bölgedeki papazların lideri - piskopos
• Anglikan/Episkopal
• Metodist
• Luteryen

• İhtiyar heyeti
• Presbiteryen

• Cemaat
• Congregationalist, Baptist



Bölünme Sebebi: Vaftiz

• Bebekler doğduklarında vaftiz edilmelidir
• Katolik, Luteryen, Metodist

• İnancını açıklayan vaftiz edilir
• Baptist, Pentakostal



Bölünme Sebebi: 
Keramet

• Kerametler Mesih'in genellikle
havarilere verdiği o zamana ait
bir ayrıcalık idi.
• Katolik, Luteryen, 

Presbiteryen

• Kerametler Mesih'in 2. gelişi
öncesi geri geldi
• Pentekostal



Bölünme Sebebi: Kutsal Komünyon Niteliği
● Yeni Ahit'in Corinthians bölümünde ayet
Size ilettigimi ben Rab'den ögrendim. Ele verildigi gece Rab Isa eline ekmek
aldi, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: Bu sizin uğrunuza feda edilen
bedenimdir. Beni anmak icin böyle yapın. 

Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alip şöyle dedi: Bu kase kanımla
gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. 

● Ekmek ve Şarap Hz. İsa’nin gerçek anlamda vücudu ve kanıdır
● Katolik (transsubstantion), Luteryen (consubstantiation)

● Ekmek ve Şarap Hz. İsa’nin manevi anlamda vücudu ve kanıdır
● Presbiteryen

● Ekmek ve Şarap Hz. İsa'yı sadece hatırlamak içindir
● Baptist



Bölünme Sebebi: Kutsal Komünyona Kim Katılır

● Sadece vaftiz edilmiş kilise üyleri

○ Baptist, Katolik

● Bir mezhepte vaftiz edilmiş kisi

○ Presbiteryen, Luteryen, Episkopal



Bölünme Sebebi: 
Dil ve Irk

• Lutheryen
• Alman, Iskandinav

• Anglikan / Episkopal
• İngiliz

• Metodist
• İngiliz

• Presbiteryen
• İskoç



Bölünme Sebebi: Aklın 
üstünlüğü fikri
• 20. yy liberal düşünce ile İncil yeniden değerlendirildi
• Akla uygun bulunmayan dini fikirler bertaraf edildi
• Çoğunluk bu akıma uyunca bunu kabul edemeyenler dışlandı
• Dışlananlar yeni kiliseler oluşturdu
• Meseleler

• İncil harfiyen (literal) değil mecazi okuma – Dünyanın yaşı
• Eşcinsellik
• Kim papaz olabilir sorusu
• Evrim Teorisi
• Üniversalizm - herkes kurtululabilir fikri



Luteryen Kilisesi



Luteryen İnancı
● Five Solas – 5 Sadece/Tek/Yalnız

● Sadece Rahmet: Kurtuluş sadece Allah’in Rahmetiyle olur
● Allahin Rahmeti olmadan kimse imanı veya ameli ile kurtulamaz

● Sadece İman: Kurtuluş sadece Hz İsa’ya iman vesilesi ile olur
● Ameller kurtuluşa vesile değildir – belki kurtuluşa işarettir

● Sadece İsa: Kurtuluş sadece Hz. İsa’nin kendini kurban etmesi
sebebiyle onun aracılığı ile olur
● Ruhban sınıfına ihtiyaç yoktur – Hz. İsa aracı olarak yeter

● Sadece kutsal kitap: İmani meselelerde tek otorite kutsal kitaptır
● Papa veya papazlar değil

● Sadece Allah’a hamd: Allah’tan başkasına hamd edilmez
● Papa, papazlar, Hz. Meryem, meleklere değil



Luteryen Ailesi



Başlıca Amerikan Luteryen Kiliseleri

Evangelical Lutheran Church in 
America 

Kadınların papaz olmasına izin veriyorlar

İncili tarihi bir kitap olarak algilayıp harfi
(literal) olarak kabul etmezler

Kutsal komünyon konusunda ortak bir
fikir ifade etmiyorlar

Wisconsin Evengelical Lutheran 
Synod

Kadınlar papaz olamıyor ama kilise
yönetiminde yer alabiliyorlar

İncili tarihi bir kitap olarak algilayip harfi
(literal) olarak kabul etmezler

Kutsal komünyonda ekmek ve şarabın
Hz. İsa’nin gerçek vücudu olduğuna

inanıyorlar

The Lutheran Church –
Missouri Synod

Kadınlar papaz olamıyor ama kilise
yönetiminde yer alabiliyorlar

İncili harfi (literal) olarak kabul ederler

Kutsal komünyonda ekmek ve şarabın
Hz. Isa’nin gerçek vücudu olduğuna

inanıyorlar



Luteryen Kilise Özet Bilgiler

• Dünyada 3. büyük protestan mezhep
• Anglikan ve Penetekostaldan sonra

• Sadece Allahın Rahmeti ile iman vasıtasıyla kutsal kitap temelinde
• İki kutsal rituel (sacrement) 

• Kutsal komünyon
• Hz İsa’nin gerçek eti ve kanı ekmek ve şarap ile beraber

• Vaftiz
• Bebek iken yapilir

• Bazı Lutheranlar 3. bir rituel olarak günah çıkarmayı sayıyor
• Katolikler gibi papaz ile bire bir günah çıkarma

• Pazar ayinleri katolik ayinlere benzer - liturjik



Presbiteryen Kilise



Calvinist İnancı
● İnsanlık o kadar günah içindeki kendimizi kurtarma imkanımız yoktur.
● Allah Rahmetiyle kimi kurtacağını kendisi seçer kişinin hiçbir etkisi yoktur. 
● Hz. İsanın ölümü herkesi kurtarmaz sadece seçilmişleri kurtarır.
● Allahın Rahmetiyle bağışladığı kişi iradesiyle aksi hareket edemez.
● Allahın seçtiği kişi imandan dönemez.



Presbiteryen 
Ailesi



Başlıca Amerikan Presbiteryen Kiliseleri
● Presbyterian Church USA

○ Kadın ve erkek papaz olabiliyor 
○ Incili harfi (literal) olarak kabul etmezler
○ Kilise mülkü birliğe aittir
○ Sosyal meselelerde liberal

● Presbyterian Church in America
○ Sadece erkekler papaz olabiliyor
○ İncili harfi (literal) olarak ve hatasız kabul ederler
○ Kilise mülkü cemaate aittir
○ Sosyal meselelerde muhafazakâr



Presbiteryen

● Calvenist inancın temsilcisi

● Presby- ön eki ihtiyar anlamı katıyor

● Tek geçerli kilise yönetiminin ihtiyar 
heyeti olduğuna inanıyorlar

● Herkesin oyu var çogu seçimle 
geliyor



Ekmek ve şarap Hz. İsa'nin hakiki eti ve kanıdır.

Hz. İsa’nin kurban edilmesi kabul edecek olak tüm
insanlar içindir

Ekmek ve şarap Hz. İsan’ın etini ve kanını temsil eder.

Hz. İsa’nin kurban edilmesi Allah’ın kurtarmak üzere
seçtigi insanlara özeldir



• Dünyada 6. büyük protestan mezhep
• Anglikan, Pentekostal, Luteryen, Baptist ve Birleşik kiliselerden sonra

• Allah istediğini kurtarır – kimse kurtulmayı hak etmez
• Kilise yönetimi seçimle gelir
• İki kutsal ritüel (sacrement) 
• Kutsal komünyon

• Ekmek ve şarap Hz İsa’nin eti ve kanını temsil eder
• Vaftiz

• Bebek veya yetişkin vaftiz edilebilir – kurtuluş için elzem değil

• Pazar ayinleri liturjik olmak zorunda değil

Presbiteryen Kilise Özet Bilgiler



Üniteryen Üniversalist Kilise



Üniteryenizm

• Hiristyanlık “içinde” üçlemeyi
red eden bir akım

• Bu kavramları da red ederler
• İlk günah - orijinal sin
• Cebriye benzeri kader

anlayışı – predestination
• İncilin hatasız olduğu

inancı



Üniteryenizmin Gelişimi

• Protestan reformasyon sırasında Majar Ferenc David
• Katolik papaz iken Luteryen ve Kalvinist oluyor sonra

üçlemeyi red ediyor
• Osmanlıdan destek gören Isabella ve oğlu

Zapolya’nın sarayında papaz olarak görev yapıyor
• Amerika da ilk Üniteryen kilise 1784 yılında

Bostonda kurulmuş
• 1961 de Üniteryanlar Üniversalistler ile birleşiyor



Üniversalizm
● Calvin’in sadece seçilmişler kurtulur prensibine karşı çıkıyor
● Rahman olan Allah cehenneme gideceğini bildiği insanları yaratmazdı

○ Herkes kurtululabilir
○ Bir grup: geçici bir cehennem azabından sonra kurtulunur
○ Diğer grup: cehennemi tamamen red etmiş

● Amerikada İlk Üniversalist kilise 1774 de kurulmuş



Ünitaryen Üniversalizm
● Amerikan Üniteryan Birliği ve Amerikan Üniversalist Kilisesinin birleşimi
● Amerika çapında 200 binin üzerinden üyesi var
● Üniteryanları bugün temsil eden birlik ancak yazılı bir inançları yok
● Belli prensipler etrafinda bir araya geliyorlar:

● Her bireyin yaratılıştan olan değeri ve itibarı
● İnsan ilişkilerinde adalet, eşitlik ve merhamet
● Birbirini kabul etme ve manevi olarak gelişme için destekleme
● Özgür ve sorumlu bir gerçek/mana/hak/anlam arayışı
● Vicdan hakkı ve cemaat içinde ve dışında demokratik sürecin kullanılması
● Tüm dünyada herkes için barış, özgürlük ve adalet amacı

● Cemaat içinde ateist, hristiyan, müslüman dahil her türlü insan olabilir




