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Değerli Marana Tha Okurları,

Samiriyeli kadın ile İsa’nın kuyunun başında karşılaşması meselini işleyen “Kutsal Kitap’taki Kadınlar” 
köşesini okuduğum zaman yüreğime dokunmuş olan bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum.

“İnsanlar yargılamak konusunda aceleci ve yaralayıcı oldukları kadar, işin derinine inme konusunda 
da o kadar isteksizdirler.”

Mariagrazia’ya kaleme aldığı bu güzel bölüm ve düşünceler için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bül-
tenimiz gönüllüler tarafından hazırlanıyor. Bu bölümün tercümesi için sıklıkla bazı dostlarımın yardımı-
na başvuruyor olsam da bu sefer ben tercüme ettim. Tercüme sırasında bu cümle beni etkilememişti. 
Ama baskıdan önce tüm yazıları gözden geçirirken çok etkiledi.

Yargılamak konusunda çok aceleciyiz. İnsanları yargılıyor, etiketliyor, içine öfkemizi ve bir sürü kor-
kumuzu koyarak paketliyor ve rafa kaldırıyoruz. Birbirimizi yanlış anlamaya çok müsaitiz çünkü farklı 
hassasiyetlerimiz var. Kimimiz olgunlaştıkça hoşgörülü oluyor, kimimiz ise yaşı ilerledikçe daha ta-
hammülsüz ve bencil oluyor. İnsanlara ve olaylara yüzeysel yaklaşıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Bu 
sebepler arasında büyük şehirlerin getirdiği yorgunluk ve telaş ile kendimizi güvende hissetmememiz 
de bulunuyor. Oysa yapmamız gereken tek şey önce kendimizi eleştirmemiz. Yorgunluğumuzu, kor-
kularımızı ve hatalarımızı önce Rab’be sunmalı, sonra kardeşlerimize eğer hataları varsa yargılama-
dan, yapıcı olarak yardımcı olmaya çalışmalıyız.  
Ne mutlu bize ki modern çağda bile bize örnek olan canlı bir Rabbimiz var!

Şimdi sizlere öğrendiğimde ufkumu açan bir sırdan bahsedeceğim. Bu sır, sıkıntılarımızı Rab İsa’nın 
çarmıhının dibine bırakıp unutmak. Bu ne demek, biliyor musunuz? Ona getirdiğimiz bir problem için 
asla endişelenmemek, O’nun bunu çözeceğine tamamen iman etmek ve sakince beklemek. Tüm 
kalbinizde bu sıkıntının Rab tarafından çözüleceğine inanırsanız bir mucize olduğunu göreceksiniz.

Nitekim Rab şöyle diyor: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. 
Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canları-
nız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir” (Matta 11:28-30).

Uzun yıllar boyunca okula giden kişiler için Eylül ayı her yeni şeye başlama ayıdır. Sanki Ocak ayı değil, 
Eylül ayıdır senenin başı. Bu Eylül ayından itibaren artacak olan çalışma ve okul temposu için tüm 
cemaat üyelerimizin yüklerinin ve yorgunluklarının hafiflemiş olmasını diliyorum. Dergimiz hakkındaki 
görüş, öneri ve yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı basın büromuza ulaştırabilirsiniz.

Emeği geçen tüm yazarlara teşekkürler.

Editör
Buğra POYRAZ
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Yüzyıllardan beri süregelen ve her iman sahibi Hı-
ristiyanın yüreğini sızlatan önemli bir meseleden 
söz etmek istiyorum: önemli Hıristiyan bayramla-
rının, farklı Hıristiyan mezhepleri tarafından farklı 
tarihlerde kutlanması.

M.S. 2. yüzyıldan itibaren Paskalya bayramının 
her hafta kutlanmasının yanı sıra Mesih İsa’nın 
Diriliş Bayramı da Hıristiyanlar arasında yılda bir 
kez kutlanmaya başlandı. Ne var ki kısa zaman-
da Paskalya’nın kutlanacağı tarih hakkında çeşitli 
tartışmalar ve uyuşmazlıklar ortaya çıktı. Pas-
kalya bayramının Cuma günü mü yoksa Pazar 
günü mü kutlanması konusunda anlaşmazlık ya-
şandı. Pazar gününde karar kılındığında ise, bu 
defa Paskalya’nın hangi tarihte kutlanması ge-
rektiği tartışıldı. Doğu Kiliseleri en başından beri 
Paskalya’nın Cuma günü kutlanmasından yana 
idiler. 325 yılında İznik’te toplanan ilk Ekümenik 
Konsil ise Paskalya’nın ilkbaharın ilk dolunayını 
izleyen gününden sonra gelen ilk Pazar gününde 
kutlanmasını uygun gördü. 1582 Yılında Papa XIII 
Gregorius’un önceki sistemde (Jülyen takvimi) 
düzenlemeler getirmesini Doğu Kiliseleri kabul et-
medi ve bu kiliseler bayramlarını Jülyen takvimine 
göre kutlamaya devam etti. İşte bunun içindir ki, o 
tarihten beri Doğu Kiliseleri dini bayramları genel 
olarak Batı Kiliselerinden farklı tarihlerde kutluyor. 

Paskalya bayramında ay bazında geçicideğişik-
likler yaşansa da, hep hareketli bir bayram olarak 
kutlana gelmiştir.

Bayramlarımızın neden aynı tarihte kutlanmadığı 
sorusu, gençlerimizin ve çocuklarımızın bize se-
bebini sorduğu, Hıristiyanlar arasındaki ayrılıklar 
yüzünden meydana gelmiş olan ve gerçekten 
hepimizin acı duyduğu bir sorundur. Her ne ka-
dar bu farklar yüzeysel olup iman bakımından 
önemsiz olsalar da, bu bizi üzüyor ve Kilise’nin 
buna çok acil bir çözüm bulmasını arzu ediyoruz. 
Bayramların ayrı tarihlerde kutlanmasına ve bu 
yazgıya seslerini çıkarmadan boyun eğen Hıristi-
yanlar, sonunda ayrı kalmanın Mesih’in iradesine 
ters düştüğünü gördüler. 

İsa’nın şu duasını hepimiz biliyoruz :

“Hepsi bir olsunlar; nasıl ki, ey Baba, sen ben-
de, ben de sende isem, onlar da bizde bir ol-
sunlar ki, dünya beni gönderdiğine iman etsin”.
Değerli okurlar, önümüzdeki bir kaç yıla kadar 
Paskalya bayramlarının takvimine dikkatinizi çek-
mek istiyorum: 2013 yılını bir hafta farkla, 2014 
yılını birlikte, 2015 yılını bir hafta farkla, 2016 yılını 
da dört hafta farkla kutluyoruz.

4 Maranatha Eylül 2012
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SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ

NİÇİN ORTODOKSLAR VE KATOLİKLER 
BAYRAMLARINI AYNI GÜNDE KUTLAMIYOR?

Çocuklarımızla yaşlıları ziyaret ettik

Birlikte şarkılar söyledik ve yemek yedik



Cemaatimizde Katolik ve Ortodoks evlilikleri 
mevcuttur. Cemaatimizdeki bir ailede Paskalya 
bayramında yaşanan bir olayı sizinle paylaşmak 
istiyorum. Ailece Paskalya bayramını kutlayan ar-
kadaşımız olayı bize şöyle aktardı :

 “Çocuklarımız bana ve annelerine şu soruyu 
yönelttiler: “Baba biz neden dedemize, ninemi-
ze, dayılarımıza iyi Paskalyalar demiyoruz, ne-
den onlar bayram yapmıyor?” Çocuklarımızın 
bu sorusuna cevap veremedik. Hepimizin inan-
dığı Hıristiyanlık içindeki bayramları farklı tarih-
lerde yaşamak doğru bir şey mi? Neden önce 
biz Katolikler Mesih İsa’yı diriltiyoruz, sonra da 
Ortodokslar yeniden haça gerip diriltiyor? Bunu 
hangimiz 21.yüzyılın çocuk ve gençlerine izah 
edebilir? Bir Hıristiyan olarak artık çok ızdırap 
çekiyorum”.

Bu sözlere hak vermemek mümkün mü ?
Hangi çocuğumuza, hangi gencimize Jülyen tak-
vimi ile Gregoryen takvimini anlatabiliriz?

Anlatsak bile bunu anlamak isteyecekler mi?

Kilisenin birliği için ciddi çalışmalar yürütülmekte-
dir. Aziz Pavlus’un Efeslilere yazdığı gibi artık bir-
birimize yabancı değiliz, birer kardeşiz. Madem 
ki Mesih’imiz bir, vaftizimiz bir, İncil’imiz birdir; o 
halde bir bayramımız, bir Kilisemiz olmalıdır.

Değerli okuyucular, Kilise’nin bu konuyla ilgi-
li çalışmalarına biz ferdi olarak nasıl katılabiliriz? 
Bu konuda Meryem Ana’nın yardımını isteyelim. 
Unutmayalım ki Meryem Ana havarilerin birliğinde 
ve dualarında onlara yardımcı olandır. O tüm ina-
nanlara yol gösterecektir. Yeter ki biz ümit edelim, 
iman edelim ve Allah’ın içimizdeki ve aramızdaki 
mevcudiyetine önem verelim.

15 Ağustos’ta Meryem Ana’nın göğe alınması 
gizemini sevinçle kutladık. O itaati ve imanı saye-
sinde Mesih İsa’nın annesi ve bizim de annemiz-
dir. O’nu sevelim, sayalım ve dua edelim.
                                     
                                     Şemmas Orhan ÇANLI

Maranatha Eylül 2012
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SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ



Aziz Lazar Adası namı diğer “San Lazazaro deg-
li Armeni” Venedik lagününde ufak bir ada. Üç 
yüz yıllık bir entelektüel girişime ev sahipliği ya-
pan Mıhitarist Rahiplerin cehalet ve kültür eroz-
yonuna karşı savaş alanı. Başlangıçta sadece 
bir turistik çekim merkezi olarak algıladığım bu 
noktaya Kuzey İtalya seyahatim esnasında bir 
ziyaret gerçekleştirdim. Öğrendiklerimin bana 
düşündürdüklerini siz okuyucularımla paylaşmak 
için büyük bir heyecan taşıyorum. Beklediğimden 
fazlasını bulduğumu peşinen itiraf etmeliyim.

Bizi taşıyacak deniz otobüsüne binmek için pe-
ronda birer ikişer farklı ülkelerden gelen turistler 
toplanmaya başladık. Ada, özel ilgi alanı konusu 
olduğundan bekleyenlerinin çoğunun Ermeni ol-
ması ihtimali kuvvetle muhtemeldi. Çocukça bir 
hınzırlıkla tahlil yeteneğimi sınamak istedim ve 
içimden sessizce başladım bizle yolculuk eden 
konukların etnik kökenlerini tahmin etme oyunu-
ma.  
Kısa bir yolculukla adaya ulaşıp sorumlu rahip 
tarafından kabul edildik ve konuştuğumuz dillere 

göre gruplandık. Ermenice konuşan ziyaretçiler 
böylece ortaya çıkmış ve birbirleriyle karşılaşmış 
oldular. Ben de tahminlerimde ne derece başarılı 
olduğumu değerlendirebilmiş oldum.  Amerika, 
Fransa, İspanya ve Türkiye coğrafyasında yaşa-
yan Ermeniler olarak bir aradaydık. Bazılarının Er-
meni olduklarını anlayabilmiş bazılarını hiç tahmin 
edememiştim. Başarısız tahminlerimin altında 
benim öngörü eksikliğim mi yoksa onların asimi-
lasyonlarının boyutu mu yatıyordu? Bu değerlen-
dirmeyi, ideal olarak Ermeni Kültürünün gelişerek 
nesillere aktarılmasını benimsemiş bir cemaatin 

kalbinde düşünüyor olmak nasıl bir çelişkiydi? Bir 
yandan zihnimde oluşan bu sorularımla boğuşa-
rak adayı gezmeye başladım.

Gezmekte olduğumuz manastır; kilise, resim 
galerisi, arkeoloji müzesi, ziyarete açık olmayan 
bilim müzesi, yüz elli bin adetten fazla kitaba ev 
sahipliği yapan kütüphane ve matbaadan oluş-
maktaydı, yapının çevresi de geniş bir bahçeyle 
donatılmıştı.  

Adaya ulaştığınızda ilk adım attığınız taş ve ge-
niş avlunun bir köşesinde bu cemaatin kurucusu, 
sözünü ettiğim ulvi idealin öncüsü Rahip Sivaslı 
Mihitar kollarını açmış bronz heykeli ile sizi karşılı-
yor. Diğer bir köşede ise on dördüncü yüzyıl ese-
ri, geleneksel  “Haçkar” yani taş haç ziyaretçileri 
selamlıyor. 

Gezimize kilise ile başladık. Manastır kilisesi Me-
sih İsa’nın arkadaşı ve akrabası Aziz Lazar’a it-
hafen yapılmış.  Şehitlere ve Azizlere adanan pek 
çok sunakla çevrili kilisede Rahip Sivaslı Mıhitar’ın 
da naaşı ebedi istirahatini sürdürüyor.

Rahip Sivaslı Mıhitar, düşlediği bu bilim yuvasının 
dizaynı ve inşası ile şahsen ilgilenmiştir. Ancak 
manastırın hiçbir yerinde kendisi için yaptırdığı bir 
resim ya da heykel bulunmamakta. Tek imzası bir 
plaka üzerinde, yemek odasının kapı girişi üzerin-
de duran şu cümleden ibaret: “Bu manastır, Kur-
tarıcının Görkemi için Sivaslı Rahip Mıhitar’ın 
ruhani yaşamı süresince inşa edilmiştir.” 

Aynı kapı üzerinde bir not daha ziyaret edenleri 
düşünmeye sevk ediyor: “Sessiz olun.” Manastır 
yaşamında rahipler ve öğrenciler genellikle ye-
mek esnasında konuşmazlar, zaman zaman Kut-
sal Kitap okumaları yemeklerine eşlik eder. Sivas-
lı Rahip Mıhitar’ın şiarını destekleyen bir bağlılığı
anlatıyor adeta bu kısa uyarı notu. “Sessiz olun.” 
Bedeni dinginleştirin, ruhunuz dinginleşsin. Be-
deni arındırın, ruhunuz arınsın.

Bir idealin tezahürü olan bu eğitim ve kültür odaklı 
cemaatin gayretini destekleyen Napolyon gibi, 
Lord Byron gibi ünlü ve ünsüz pek çok bağışçı-
nın destekleriyle manastır çok değerli eserlere ev 
sahipliği yapıyor. Başta resim heykel ve arkeolojik
buluntular ve dini şahsiyetlere ait kutsal emanet-
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ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

“TOPRAĞI KAZIP ONU İŞLEMEYİ UNUTMAK, 
KENDİMİZİ UNUTMAK DEMEKTİR.”



ler büyük bir bilgi havuzu olarak korunmakta ve 
sergilenmekte. Uzunluğu otuz metre genişliği ise 
üç metreyi bulan bir galeri sadece Ermeni res-
samların farklı yüzyıllarda verdikleri eserlere ayrıl-
mış. Pek çok ünlü ressam içinden beni özellikle 
etkileyen H.Aivazovski imzalı on dört esere gözle-

rimi yöneltebilmek ruhumu doyurdu. Kütüphane 
ve müze bölümlerinin zenginliğinden önceki pa-
ragraflarda bahsetmiştim, burada tekrar hatırlat-
mak isterim özellikle müzedeki Kütahya Çini’leri 
ve ardından gördüğüm Gomidas Vartabet’e ait 
vefatındaki yüzünü betimleyen maske büst beni 
oldukça duygulandırdı. Kütüphanede beş bin 
adetten fazla Ermenice elyazması kitap ve sair 
doküman bulunuyor. El yazmalarının korunduğu 
ve sergilendiği bölümün ortasında hoş bir mimari 
detay var. Tam ortasında durup herhangi bir sözü 
yüksek sesle dile getirdiğinizde kendi sesiniz size 
tarifi zor bir formda geri dönüyor.

Bu akustik özelliğin provasını yapmak için bizi 
teşvik eden rehberimiz Amerika’dan gelen ve ma-
nastırı ziyaret eden bir genç konuğu bunu dene-
meye ikna etti. Konuğun ilk ağzından çıkan söz-
cük “Parev “ oldu. Parev yani selam. Ne mutlu ki 
seçtiği kelime “Ermenice” diye geçirdim içimden 
ki ardından deneyenler pasaportlarını taşıdıkları 
ülkelerin dilleriyle seslenmeye başladılar kendi-
lerine. “Hello” … O el yazmalarını kaleme alan-
ların, koruyanların, Mıhitarist ideal çerçevesinde 
bu yapıda bir araya getirenlerin galiba kemiklerini 
sızlattık. Anadil mevzuu ne kadar ince bir olguy-
du. Bu tablo beni de birkaç paragraf önceki dü-
şüncelerime taşıdı. ‘Amerika, Fransa, İspanya ve 
Türkiye coğrafyasında yaşayan Ermeniler olarak 
bir aradaydık. Bazılarının Ermeni olduklarını an-
layabilmiş bazılarını hiç tahmin edememiştim. 
Başarısız tahminlerimin altında benim öngörü 
eksikliğim mi yoksa onların asimilasyonlarının 
boyutu mu yatıyordu? Bu değerlendirmeyi, ide-
al olarak Ermeni Kültürünün gelişerek nesillere 
aktarılmasını benimsemiş bir cemaatin kalbinde 

düşünüyor olmak nasıl bir çelişkiydi?’ …
Bilirsiniz yazılarımda derin ansiklopedik bilgiler 
sunmaktan kaçınırım bu nedenle ne demek iste-
diğimi daha iyi yorumlayabilmeniz için ülkemizde 
de okulları bulunan bu cemaatin ve kurucusunun 
yaşamlarını inceleme sorumluluğunu siz ilgi du-
yanların omuzlarına bırakarak sözlerimi duygula-
rımla tamamlamak istiyorum.

Gezinin sonunda adadan ayrılmaya hazırlanırken 
“bütün” ancak bir o kadarda “parçalara ayrılmış” 
bir toplumun büyük resminde kırık bir cam par-
çası gibi hissediyordum. Yaşamlarını kültürün 
gelişmesi ve nesillere aktarılması ideali doğrultu-
sunda tüketen atalarımızın emeğini ardımda bıra-
karak deniz otobüsüne doğru yol alırken toprağa 
düşüp ürün vermiş bu tohumlara şükranlarımı 
sunuyordum. Yuhanna 12:24 de yazılı olduğu 
gibi “Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe 

yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.” Tanrı, “dış 
kabuklarımızı” kırmayı amaçlar, insanların içimiz-
de yasayan Mesih’i görmelerini ve içimizdeki Rab 
İsa Mesih’in harekete geçip etrafımızdaki insan-
lara dokunmak için özgür olmasını arzular. Rahip 
Mihitar’da açığa çıkan Rab İsa Mesih’de toplu-
munu ışığa taşımak için yüzyıllar boyunca o ve ta-
kipçileri tarafından sürdürülecek değerli misyonu 
ortaya koymuş.
Bugün bu misyonun farkında olan her birimizin 

kendimizi bir tohum gibi görmesi arzusuyla sizi 
kültürümüze katkıda bulunmak, korumak ve ne-
sillere aktarmak amacına yaşamınızla katkıda bu-
lunmaya davet ediyorum. 

Bir Mahatma Gandi sözü çınlıyordu yüreğimde 
“Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi 
unutmak demektir.”

Sevgilerimle,
                                              İrem KISAKÜREK

Maranatha Eylül 2012
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Keldaniler, yıldızbilimciler olarak takvim esasları 
koymuşlardır. Atalarımız putperestlikten döndük-
ten sonra zamana kendilerine özgü bir anlam ver-
mişlerdir, çünkü ruhani yaşamı ilahi bir yolculuk, 
ilahi bir alışveriş veya ciddi ruhani tüccarlık olarak 
algılamışlardır. Kendilerini Allah’ın yoldaşları, elçi-
leri ve işçileri olarak gördükleri için ruhani yaşa-
ma İlahi Hizmet demişlerdir. Dolaysıyla atalarımız 
Pazar gününü litürjik 
yılın çekirdeği ve teme-
li olarak ortaya koyup 
gece gündüz, her hafta, 
her ay, her mevsim, her 
yıl, ve asırlar boyunca 
Allah’ın huzurunda bu-
lunmak suretiyle zaman-
dan muhteşem bir şekil-
de yararlanarak gelecek 
nesillere büyük bir litürjik 
mirası emanet ettiler. Bu 
mirasın bir parçası olan 
Keldani litürjik devre sis-
temi aşağdaki satırlarda 
özetlenmeye çalışılmıştır. 

Keldani Kilisesi’nin litürjik yılı, Kilise’nin kutsallaş-
ma devresiyle başlar (Kasım ayında). Kilise ken-
dini dört hafta boyunca bir gelin olarak hazırla-
yıp Müjde devresini bekler. Dört haftalık müjde 
devresinde Kilise, bedenleşme gizemini sevinçle 
karşılamak ister. Noel bayramında ve sekiz hafta 
kadar sürebilen Vaftiz-Dınha devresinde sonsuz 
coşkuyla bedenleşme gizeminin gerçeği kutlanır: 
Ebedi Nurdan güneş gibi doğan Messih İsa dün-
yayı aydınlatır. 
Vaftiz-Dınha devresinde üç günlük Ninova orucu 
tutulur. Kilise tıpkı Ninova halkı gibi nebi Yunus’un 
öyküsü dinleyerek oruç tutup tövbe eder. Üç gün 
boyunca nebi Yunus’un öyküsünü yorumlayan 
Mar Efrem ve Mar Narsai’nin güzel yazılarından 
okunur ve uygun dualar söylenir. Litürji esnasında 
gözyaşlarına hakim olmak mümkün değildir.

Ninova orucu hakkındaki öykü: “Gelin, size anla-
tacağım” sözleriyle başlar. 

Ninova orucundan 17 gün sonra Büyük Pehriz 
bir Pazar günüyle başlar. Büyük Pehriz girişi bir 
bayram gibi kutlanır çünkü Mesih İsa’nın zaferini 
anımsatır: Adem ve soyu iblise karşı çaresiz ka-

lınca, Mesih İsa yeni Adem olarak 40 gün ve 40 
gece oruç tutuktan sonra iblisi yendi ve insanlara 
güç vererek onlara örnek oldu. Büyük Pehriz’de, 
Pazar günü okumaları, dualar ve ilahiler ile Me-
sih İsa’nın yaşam gizemlerini dile getirilir; insanlar 
Onu kurtarıcı olarak kabul etmeye davet edilirler.

Büyük Pehriz Paskalya Bayramı için hazırlıktır. 
Gerçi Paskalya Bayramı 
tüm litürjik yılın nabzıdır 
çünkü her Pazar günü 
“küçük” Paskalya bay-
ramı sayılır. Paskalya 
bayramların bayramıdır, 
törenlerin törenidir. Me-
sih İsa’nın Göğe Çıkışı 
Bayramı da Paskalya 
devresine düşer. Dolay-
sıyla Paskalya devresi 
yedi hafta sürer. Pas-
kalya gizemi, Kutsal 
Ruh’un Pentekost gü-
nünde Elçilerin üzerine 

inmesi ile tam olarak gerçekleşti ve Elçilerin dev-
resi başladı. Bu devre sekiz hafta sürer. 

Elçilerin son Pazar günüyle yedi hafta süren Yaz 
devresi başlar. Yaz devresinin ardından Nebi İlyas 
devresi gelir ve yedi hafta sürebilir. Bu devreye 
Haç bayramı denk düşer ve 14 Eylül’den sonra İl-
yas devresi ile Haç devresi birleşir ki, 14 Eylül’den 
sonra gelen Pazar günleri hem İlyas hem de Haç 
Pazarı olarak adlandırır. Son olarak dört hafta sü-
rebilen Musa devresi ile Keldani Kilisesi litürjik yılı 
noktalanır ve yeniden Kilise’nin kutsallaşmasıyla 
yeni bir litürjik yıl başlar.

Litürjik yıl boyunca azizlerin anma günleri de kut-
lanır.
Bu bağlamda Keldani Kilisesi’nin kendine özgü 
şu ilkesi vardır: Azizlerin anma günleri yalnız 
Cuma günlerinde denk düşer.
Her litürjik devre için Kutsal Kitap okuması, mez-
mur, dua ve ilahiler vardır. Pazar ve bayram gün-
leri dört okuma yapılır: ikisi Eski Antlaşma’dan, 
ikisi de Yeni Antlaşma’dan. Dua saatleri sistemi 
de büyük bayramlar için gece gündüz, 24 saat 
için dualar içerir. 

                             Peder Gabriel İdris EMLEK

8 Maranatha Eylül 2012
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KELDANİ KATOLİK KİLİSESİ

KELDANI KİLİSESİ LİTÜRJİK DEVRE SİSTEMİ



3 Haziran 2010 yılında şoförü tarafından bıçak-
lanarak öldürülen Anadolu Havarisel Vekili Luigi 
Padovese’nin 2. ölüm yıldönümü töreni, İskende-
run Katolik Kilisesi’nde düzenlenen anma ayini ile 
gerçekleştirildi. 

Pazar sabahı 11.30’da başlayan ayine, Türkiye Ka-
tolik Kiliseleri Başkanı Ruggero Franceschini ön-
derlik etti. 

Padovese anısına düzenlenen ayine çevre illerden 
ruhani liderler ve Hıristiyan Cemaatleri de katıldı. 
Ayrıca ayinde İskenderun ve Mersin Korosu Luigi 
Padovese anısına ilahiler söyledi.

Merhum Luigi Padovese anısına düzenlenen 
ayinde vaaz veren Episkopos Franceschini, 
“İskenderun’da yaşayan herkes Padovese’yi çok 

severdi. Onun bu ani ölümü hepimizi derinden üz-
müştür. Ölümünün ikinci yılında onu dua ve ilahilerle 
anıyoruz” dedi.

Duygulu anların yaşandığı anma ayini sonrasında 
Ruhani Liderler ve Hıristiyan Cemaati küçük şapele 

giderek, Merhum Episkopos Luigi Padovese anısı-
na düzenlenen, içerisinde eşyalarının ve kıyafetleri-
nin bulunduğu özel anı köşesinde onun için dualar 
ettiler, ilahiler söylediler.

                                                     Ketrin TABAŞ

Maranatha Eylül 2012
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Merhum Episkopos Luigi Padovese 
ölümünün 2. yılında dualarla anıldı 
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Lübnan Maruni Patriği Bechara Boutros Al-Rahi 28 
Temmuz 2012 günü İskenderun Katolik Kilisesi’ni 
ziyaret etti.  Maruni ve Katolik cematlerinin katıldığı 
ayini Maruni Patriği ile İzmir Episkoposu Ruggero 
Francheschini birlikte yönetti. 

Maruni Patriği verdiği vaazda, “Hepimiz Mesih’in 

haçı altında biriz, ne Katolik, ne Ortodoks ne de 
Protestan ayrımı yoktur, hepimiz Tanrı’nın çocuk-
larıyız” mesajını verdi. Ayin bitiminde Mons. Luigi 
Padovese anısına açılan köşeyi ziyaret eden Patrik, 
daha sonra Maruni cemati ile sohbet etti.

                                                           İnan TUNÇ

Katolik Kilisesi cemaatinden Gazali ailesinin iki fer-
di Emil Gazali ve Canberk Gazali, Kuvvetlendirme 
Gizemi’ni aldılar.

1 Temmuz günü gerçekleşen Kuvvetlendirme Ayi-
nini İzmir Episkoposu Mons. Ruggero Francesc-
hini yönetti. Ayin sırasında gençlere cesaret veren 
Mons. Francheschini, gençleri Kutsal Ruh’un ar-
mağanları hakkında bilgilendirdi ve Rab’den Kutsal 
Ruh’un armağanlarını istemelerini rica etti.
                                      Peder Maximilian VEREŞ

ANADOLU PAPALIK VEKALETİ

Maruni Patriği’nin İskenderun Ziyareti

Katolik Kilisesi’nde Kuvvetlendirme Sevinci



26-29 Temmuz tarihleri arasında M.I. Cemiyeti 
gençleri olarak Soğukoluk Kilisesi’nde üç günlük 
bir kamp süresi geçirdik. İlk kamp etkinliğimizin 
temasını gençlerimizle birlikte “Birlik ve Beraber-
lik” olarak belirledik.

M.I Cemiyeti olarak yaptığımız ilk kampımızda 
“Birlik ve Beraberlik” duyguları içerisinde dua 

ile Mesih’in ışığında bir arada toplandık. Kamp 
süresi boyunca Pederimiz Maximilian Vereş 
öncülüğünde gençlerle birlikte dini toplantılar 
yaptık. İlk gün gençlerimize M.I. Cemiyeti 
hakkında kısa bilgiler verdik. Gençlerin de görüş 
ve fikirlerini alarak M.I. Cemiyeti gençleri olarak 
bundan sonra ne tür projeler ve faaliyetler 
gerçekleştirebileceğimiz konusunda paylaşımda 
bulunduk.

Soğukoluk’un huzur verici doğal ortamı sayes-
inde gençlerimiz kendi benliklerini daha rahat 
bir şekilde Mesih İsa’ya sunma fırsatı buldular. 
Kampta üç gün boyunca düzenli olarak yaptığımız 
ayinler, çay eşliğindeki sohbetler, tesbih duası ve 

akşam ayinleri ile birlikte M.I. Cemiyeti Gençleri 
olarak birlik ve beraberliğin keyfini çıkardık. Ayrıca 
gençlerimizin isteği ile Peder Maximilian Vereş 
öncülüğünde yapmış olduğumuz Taize ve Efkaris-
tia tapınması hepimizin iman gücünü ve Mesih 
İsa sevgisini güçlendirdi. Kampın asıl amacı olan 
“Birlik ve Beraberlik” bilinci gençlerimiz arasında 
daha da yayıldı.

Kampta yapmış olduğumuz tesbih duası 
sonrasında gençlerimize M.I. Cemiyeti madaly-
onu dağıtarak, onlarla birlikte Meryem Ana’ya 
övgü duaları söyledik. Kampımızın ilk günü ve 
son günü bizlerle birlikte olan Fra. Andrew ve 
Fra. Atanazy’ye M.I Cemiyeti gençleri olarak 

bizlere göstermiş oldukları dostluktan ötürü 
teşekkürlerimizi sunduk.

Kampımızın son günü birlikte kutladığımız Efkaris-
tiya Ayini sonrasında iman, birlik ve beraberlik 
duyguları içerisinde evlerimize döndük.
 
               Talita BAKIRCI ve  İbrahim SEVİNÇ

Maranatha Eylül 2012

T
Ü

R
K

İY
E

 K
A

T
O

L
İK

 C
E

M
A

A
T

İ K
Ü

L
T

Ü
R

 V
E

 H
A

B
E

R
 D

E
R

G
İS

İ  
E

Y
L

Ü
L

  2
0

1
2

  
N

O
: 5

2

11

ANADOLU PAPALIK VEKALETİ

M.I Cemiyeti 26-29 Temmuz Soğukoluk 
Kamp Etkinliği



Madrid’den yani Dünya Gençlik Günlerinden (DGG) 
döneli tam bir yıl doluyor. 

14 Ağustos 2011 günü IBERIA uçuşuyla Madrid’e 
ayak bastık. Bir hafta boyunca bir basket sahasında 
beş milletten 350 kişi bir arada konakladık. Sa-
bah dualarıyla başlayan günlerimiz, etkinlikler, 
toplantılar, sergiler, festivallerle zaman çabucak 
geçti. Dehşetengiz Madrid sıcağında yürümek, yol 
buyunca sıralanmış binalardan bize özenle davran-
an ev sakinleri tarafından ıslatılmak, “Cuatro Vien-
tos” havaalanında açık havada konakladığımız gece 
kalplerimizi heyecana sürükleyen müthiş fırtına, bu 
fırtınaya rağmen alanı terk etmeyen milyon tane imanlı 
gençten biri olabilmenin ayrıcalığı ve fırtına ardından 
esen sıcak rüzgarda Tanrı’nın varlığını damarlarında 
hissetmek tarifi imkansız bir tecrübeye dönüştürdü 
yaşadığımız haftayı. Şarkılar söyledik, bayrağımızı 
göklerde dalgalandırdık. 

Elli adet apayrı bireydik başlangıçta, gün be gün 
şükranla dolup taşarak O’nda köklendik, geliştik, 
imanda güçlenerek bir olduk ve geri döndük.

Döndüğümüz ilk günlerde bize sordunuz; “Nasıl geç-
ti?”. Tek bir sesle yanıtladık; “DGG MADRID 2011 
anlatılmaz yaşanır! 1 hafta ne çabuk geçti daha ilk 
günden başlamıştık pes etmeye ama her zorluğa 
direndik. O küçücük bir haftaya koskocaman anılar 
ve yeni dostluklar sığdırdık. Herkes ortama ayrı bir 
renk kattı ve sonunda muhteşem bir renk cümbüşü 
ortaya çıktı. Hayatımın en güzel, en özel zamanını 
geçirdim bir HIRİSTİYAN olarak. Yeniden anladım ki 
daha çok sevebilirim daha çok sevmeliyim. Çok özel 
insanlar tanıdım ve bu dostlukların bir ömür sürme-
sini diliyorum en temiz ve saf duygularla. Hepimiz 
için mükemmel bir deneyim oldu ve bizlere çok şey 
kattı diyebilirim ki benim için hayatımın en güzel 
gezisiydi. Tek yürek olmanın anlamını tanımamıştım 
ve DGG bana öğretti ne demek olduğunu. Çok 
mutluyum. Bu haftayı, katılanları ve özellikle yağmur 
yağarken Papa ile bütün oradaki insanların aynı 
anda dua etmesini, herkesin kenetlenmesini asla 
unutmayacağım.”

Döneli artık tam bir yıl oldu. Kendi üzerimden her birin-
izi muhasebe yapmaya davet ediyorum. Nasıl geçti bu 
bir yılınız? Dünya Gençlik Günleri etkinliğinden katılarak 
ya da televizyonda takip ederek ya da hakkındaki 

yayınları okuyarak istifade edenlere soruyorum. Ne 
aldınız ceplerinize ve ne kaldı bugün ellerinizde? 
Ben, Papa’nın Madrid’de yaptığı konuşmalarından 
sunacağım alıntılarla anlatmayı seçiyorum DGG’den 
aldıklarımı.

“Sevgili genç arkadaşlarım!” diye hitap etti hep 
Papa bize. Böylece ben Tanrı’nın arkadaşı olduğumu 
anımsadım. Arkadaşımı duymak için açtım kulaklarımı. 

“Rab’bin sözlerine gerçek anlamda kulak verin, öyle 
ki bu sözler içinizde ruh ve yaşam, sizi besleyen 
kökler, bizleri Mesih’e benzer kılan davranış biçim-
leri olsunlar. Ruhta yoksul olun, doğruluğa acıkıp 
susayın, merhametli, yüreği temiz ve barışçıl olun. 
Bütün bunları her geçen gün ısrarla yapın. Aynı 
Mesih İsa gibi ve bu günleri Mesih’i daha yakından 
tanımak üzere iyi değerlendirmeye özen gösterin” 
dedi Papa.

“Zaman zaman yılmanıza sebep olan zaaflarınız 
karşısında Rab’bin merhametine güvenin. O bizlere 
elini yeniden uzatmaya her zaman hazırdır ve tövbe 
kutsal sırrı ile affını bağışlar. Bilge ve akıllı olun, 
yaşamınızı Mesih İsa olan sağlam temelin üzerine 
kurun. Böylece bilgelik ve akıllılık adımlarınıza yön 
verecek, hiçbir şey sizde korku yaratamayacak, 
yüreklerinizde huzur ve selamet hükmediyor olacak. 
O zaman huzurlu ve mutlu olacaksınız, mutluluğunuz 
başkalarına da sıçrayacak. Hayatınızın sırrını mer-
ak edecek ve fark edecekler ki yapıyı taşıyan ve 
hayatınızın temelini oluşturan kaya, Mesih’in ta 
kendisidir. Görecekler ki Mesih dostunuz, kardeşiniz 
ve Allah’ınızdır, Tanrı’nın insan olmuş oğludur ve 
bütün evrenin devamlılığı O’ndadır. 

Genç bir insan günümüz toplumunda büyük
ideallerinden vazgeçmeden Hristiyan imanına nasıl 
sadık kalabilir? “Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de 
sizi sevdim. Benim sevgimde kalın.” (Yuh 15, 9) sö-
zleriyle bu önemli soruya cevap vermektedir: 

Tanrı bizi seviyor. Bu, hayatımızın, diğer her şeye 
anlam veren büyük gerçeğidir. Tesadüfün sonucu 
olarak çıkmadık ortaya, var oluşumuzun en başında 
Rab’bin sevgi dolu planı vardır. 

Hiçbir aksilik gözünüzü korkutmasın. Ne dünyadan 
korkun, ne gelecekten, ne de kendi zayıflığınızdan. 

12 Maranatha Eylül 2012
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GENÇLİK KOMİSYONU

ASIL MÜHİM OLAN GİTMEK DEĞİL DÖNMEK…



Rab size dünya tarihinin bu anında “yaşama” lüt-
funu bağışladı. Rab’be, toplumdaki ve kilisedeki 
yerinizi keşfetmeniz, bu yeri sadakat ve sevinç 
içerisinde doldurabilmeniz için yalvarmaya davet 
ediyorum. Her biriniz için Tanrı’nın uygun gördüğü 
çağrıyı sadakatle yaşayabilmeniz için, dostları olarak 
sevgisinde kalmanız gerekir. Lisieux’lü Azize Te-
resa “Dua, bizi sevdiğini bildiğimizle yalnız başına 
konuştuğumuz bir dostluk ilişkisidir.“ der. Her birin-
izi Mesih ile bire bir diyaloğa girmeye davet ediyo-
rum. O’na sorularınızı yöneltin ve verdiği cevaplara 
kulak verin. 

Rab’bin, yüreklerinizde alevlenmesini sağladığı 
ateşin hiçbir zaman sön-
memesi için gayret göster-
in. Bu ateşi her geçen gün 
besleyin. Karanlıkta yaşayıp 
kendilerine yol gösterecek 
bir ışık arayan yaşıtlarınızla 
paylaşın. Birlikte bir 
macera yaşadık. Mesih 
İsa’ya imanda sarsılmadan 
yağmura dayandınız. Bu 
geceki yağmur ve fırtınada 
olduğu gibi Mesih‘e güve-
nirseniz, hayatınızda 
başınıza gelebilecek bütün 
sınanmaların da üstesinden 
gelirsiniz. Bunu hiçbir za-
man unutmayın. 

Bu Dünya Gençlik 
Günü’nün meyvelerini, 
Rab’bin isteğine “evet” 
demeyi gerçekleştirmiş, 
bizlere, haçta ölümüne 
kadar takip ettiği oğluna 
bağlılığı öğreten Bakire Meryem’e adıyorum. Bizler-
in bugün Mesih’e sunduğu “evet”in Meryem’inki ka-
dar kayıtsız şartsız olması için dua edelim. Mesih’in 
arkadaşı olmayı kabul ettiğimiz bu “evet”, bizlere bu 
Dünya Gençlik Günü’nde olduğu gibi, hayatlarımız 
boyunca da her zaman eşlik etsin.

Sizden Petrus’un halefi olan Papa’nın misyonu 
doğrultusunda bir şey istiyorum. Unutmayın ki 
Petrus, Hristiyanlığa yazdığı ilk mektubunda 
“Mesih’in değerli kanının fidyesiyle” kurtulduğumuzu 
hatırlatmaktadır. (1.Petr1,18-19) Yaşamını bu bakış 
açısı ile değerlendiren bilir ki, Mesih’in sevgisine, 
ancak sevgi ile karşılık verilebilir. Sonsuz sevgisin-
den dolayı bizim için ölene, sevgi ile karşılık verin!” 

Aldıklarımdan cebimde kalanları yazarak anlat-
mak kolay değil. En kalın puntolu ana başlıkları dil-
im döndüğünce sıralayacağım belki işinize yarar 
umuduyla.

Madrid öncesi yaşadığım ağır can kırılmaları nedeniyle 
benliğimi kaybetmiş önce yaratıcıma sonra da ken-
dime yabancılaşmıştım. Derin bir mutluluk tutulması 
yaşıyordum. Dünya Gençlik Günleri tecrübesi ve 
yukarıda sıraladığım sözcüklerin önderliği ile içten 
dışa doğru insanlık için küçük ancak benim için 
büyük adımlar attım. Olmuşlar ve olamamışlar için 
kendimle çatışmam sona erdi. Tanrı ile iletişimimin dili 
değişti. Artık “insanlar arasında sevgi”nin mümkün 

olduğuna inanıyorum. İçinde 
acı da olsa bu hayata tes-
adüfen gelmedim yaşamım 
Tanrı’nın bana olan sevgi-
sinin bir özetiydi ve hem 
bedenime hem ruhuma 
özen göstermeliydim. Akılcı 
davranarak ikisini de doğru 
danışmanların rehberliği 
ile büyük ölçüde yüklerin-
den arındırdım. Madrid’den 
döndüğümden beri Pazar 
günleri ayinlere katılmayı 
aksatmıyorum. Tanrı’nın 
yüzleşmeme neden olduğu 
her sıkıntıya, “acaba beni 
hangi mutluluğa taşıyacak” 
sabrıyla bakıyorum. İçimde 
hep var olan Tanrısal huzuru 
artık yeniden hissedebiliyo-
rum.

Bir sonraki uluslararası 
DGG, Rio’da (Brezilya) 23-

28 Temmuz 2013 zaman aralığında gerçekleşecek, 
şimdiden ajandalarınıza not ediniz. Bu buluşmanın 
teması; “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak 
yetiştirin”(Matta 28,19) olacak. Katılabilenlere kim 
bilir neler bahşedilecek. Eylül ayı için Türkiye’de gen-
çlik komisyonumuz tarafından planlanan ancak ce-
maatlerimizdeki yoğun aktivite trafiği nedeniyle ötele-
nen “Efkaristiya Kongresi” Rio’ya hazırlıktaki ilk adım 
olacak. 

Olanağınız varsa ve Tanrı sizi çağırıyorsa her fırsatı 
değerlendirin derim.
Hep hatırınızda kalsın “asıl mühim olan gitmek değil 
dönmek”…
                                            İrem KISAKÜREK
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GENÇLİK KOMİSYONU



“‘O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler hep birlikte oynayıp sevinecek. 
Yaslarını coşkuya çevirecek, üzüntülerini avutup onları sevindireceğim. 
Kâhinleri bol yiyecekle doyuracağım, halkım iyiliklerimle doyacak’ diyor 

RAB.2 ” 

“Ninovalılar yargı günü bu kuşakla birlikte ayağa kalkacak ve onu suçlu 
çıkaracaklar. Çünkü onlar Yunus’un sözü duyurması üzerine tövbe ettiler. 

İşte, Yunus’tan üstün olan buradadır.3 ”

TANRI İNSANI GÜNAHTAN KURTULMAYA 
VE YAŞAMA ÇAĞIRIR

İNSANIN YANITI VE TANRI’NIN “BANA 
DÖNÜN” ÇAĞRISI

Yaratılışta en büyük lütufları alan ancak orijinal günah’la 
yani ilk günah’la yaralanan insan, Tanrı tarafından terk 
edilmemiş, O’nun sonsuz bağışlayıcılığıyla aranmıştır, 
aranmaktadır. Tanrı insanı “karşılıksız vererek” yani 
hiç’ten, hiç’likten, hiç yokken yaratmıştır4 . Ona önem 
vererek egemen kılmıştır. Sadece ve sadece insanın 
aldığı büyük lütuflar karşısında, iyiyi ve kötüyü bilme 
ağacındaki gizem ve yasağa rağmen, gerçeği bütün 
boyutlarıyla bilme ve kavrama isteğinin ötesinde insan 
özgür olarak günahla cevap vermiştir: “Kadın ağacın 
güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kaza-
nmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp 
yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de 
gözleri açıldı.5 ” 

Gerek itaatsizlik boyutu gerekse Tanrı’nın sorusu 
karşısında kabul etmeme yani günahının inkârı Tanrı’nın 
gözünde insanın tam anlamıyla “yerini” belirlemiştir: 
“Adem, <<Yanıma koyduğun kadın ağacın meyve-
sini bana verdi, ben de yedim>> diye yanıtladı. RAB 
Tanrı kadına, <<Nedir bu yaptığın?>> diye sordu. 
Kadın, <<Yılan beni aldattı, o yüzden yedim>> diye 
karşılık verdi.6 ” 

İnsanın “ilk günah”la ve ardından günahlarla ölüme 
girmesine karşın, Tanrı onu bu mahvoluştan ve günah 

köleliğinden kurtarmak için kendine yaklaştırmaya ve 
dahası bulunduğu durumdan çıkarmaya uğraşmıştır ve 
uğraşmaktadır. İnsanı içine düştüğü durumda aramıştır 
ve aramaktadır. Soy çoğaldıkça ve kendine halk olarak 
seçtiği İsrailoğulları arttığında da devam eden günah 
karşısında “Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın 
sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin. İsyanlarınızı 
kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir 
ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı? Çünkü 
ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Ege-
men RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün 
de yaşayın!>>7 ” Başka bir deyişle söylersek ölüm 
durumu olan günahtan “yaşamaya” çağırmaktadır. 
Yaşamak, yeniden yaşamak, yeni bir ruh ve yeni bir 
yürek edinmekle eşanlamlıdır. Terk edilmeyen insa-
na, tersine kötülüğe karşı zafer ve düşüşten kalkışı 
bildirilmiştir. Seçilmiş halk İsrailoğulları’nın Musa’nın 
öncülüğünde Mısır’dan kölelikten çıkarılması, Tanrı’nın 
yaşama götüren kurallar olarak verdiği Decalog yani 
On Emir, vaat edilen topraklara götürülmesi, hakim-
ler, krallar ve peygamberlerin tümü “Tanrı’nın bizzat 
kendi halkı”nı sürekli ama sürekli, yorulmadan terbiye 
edişini anlatan araçları olmuşlardır. Örneğin Tobia’da 
bunun açık ifadesini buluyoruz: “Bütün yüreğinizle ve 
bütün canınızla O’na dönerseniz, O’na karşı dürüst 
davranırsanız, O da size dönecektir. Artık yüzünü 
sizden gizlemeyecektir… Günah işleyenler, O’na 
dönün, O’na karşı tutumunuz dürüst olsun. Olabilir 
ki, size karşı sevecen davranıp size acıyacaktır.8”  
Dönüşün karşılığında müjde olarak Tanrı’nın affı, mer-
hameti ve acıması verilmektedir. Ancak kuşkusuz mer-
hamet Tanrı’yla barışmayı da beraberinde getirir. Ceza 
değil ancak verilen müjde ödüldür, yaşama ödülü:  
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TEOLOJİ VE YAŞAM

“DÖNÜN! GÜNAHINIZDAN DÖNÜN DE YAŞAYIN!1 ”



“Kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru 
olanı yaparsa, canını kurtaracaktır. Çünkü isyanlarının 
farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesin-
likle yaşayacak, ölmeyecektir.9 ”

SADIK TANRI SADAKAT BEKLER

Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın sürekli günahtan vazgeçme 
çağrısı yaptığını, kendisine sadakat seslenişini 
yinelediğini görürüz10 . Çünkü insanın bütün du-
rumunu ayrıntılarıyla bilmektedir: “İsrail halkında 
korkunç bir şey gördüm. Efrayim zinaya kapılmış, 
kirlenmiş İsrail.11 ” Özverili bir dikkat ile halkını ve 
özelde insanı takip etmektedir. Ancak bunu sadece 
bir merakla değil, ya da sanıldığı gibi cezalandırmak 
için değil, tam anlamıyla merhamet ve sadakat olarak 
yapmaktadır.

Özgürlüğü insanın Rab’le arasındaki bağın hasar 
görmesine neden olmuş olsa bile, günah “durumu” 
ne olursa olsun, ona olan “sadık sevgisi”nden bir şey 
kaybetmez. Düşmüş olan insanı kaldırmak için çağırır 
ve bekler. Yaşamak bu nedenle Tanrı’ya dönüşün ve 
O’nun merhametinin ödülü olmaktadır: “<<Eğer geri 
dönersen, ey İsrail, eğer bana geri dönersen>> di-
yor RAB, <<İğrenç putlarını gözümün önünden 
uzaklaştırır, bir daha yoldan sapmazsan; <RAB’bin 
varlığı hakkı için> diyerek sadakatle, adaletle, 
doğrulukla ant içersen, uluslar O’nun aracılığıyla kut-
sanacak, O’nunla övünecekler.>>.12 ” İsrailoğulları 
aracılığıyla bütün insanlık kutsanacaktır ancak bu-
nun için de bir kuralı vardır. Sirak bunu tam anlamıyla 
“tövbe” sözcüğüyle belirtir: “Bir an önce tövbe edip 
Tanrı’ya dön, bu davranışı sürekli geciktirme.13” 

Tanrı insanı çağırmaktadır14: “Çünkü ben kurbandan 
değil, bağlılıktan hoşlanırım, yakmalık sunulardan 
çok beni tanımanızı isterim.15” Yakmalık sunular-
dan, göstermelik adaklardan değil, tam tersine ger-
çekten pişman olmuş bir yürekten, içtenlikle O’na 
yalvarılmasından hoşlandığını defalarca belirtir. Dışsal 
bir tapınma değil, yürekten bir adanma istemek-
tedir. “Siz bana dönün ben de size döneceğim” 
der Rab Malaki’de16. Kendisinin tanınması demek, 
kuşkusuz karşılıklı iletişimin, bütünleşmenin devam et-
mesi, barışmak, ama aynı zamanda yaşam biçiminin 

değişmesi ve kutsallığa yaklaşılması demektir. O’na 
dönüşün asıl işareti “kutsallık”tır: “Kutsal olun, çünkü 
ben kutsalım! 17”

İNSANIN “KURTAR BENİ” ÇIĞLIĞI

Kurtuluşa girme isteği, insanın yüreğinin değişmesi, 
Tanrı’ya sadece günahla değil tövbeyle cevap verm-
eye başlaması, insanın kendi durumunu anlamasıyla 
mümkün olmaktadır. “Anlayışta gelişmesi” insanı 
Tanrı’ya yaklaştırmakta, gerçekten Tanrı’nın istediği 
yönde değişmesinin önünü açmaktadır. İnsan ancak 
kendi durumunu görerek kurtuluşu arzulamakta, hat-
ta haykırmaktadır Davut gibi: “Bakma günahlarıma, 
sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, 
yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan 
atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana 
sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli 
bir ruh ver.18 ” Zor durumda olan insanın, günahın 
baskısının kendisini ölüm karanlıklarına götürdüğünü 
hisseden ve gören insanın çığlığının betimlenmesidir. 
“Kim şükür sunar sana ölüler diyarından19” der 
mezmurcu, ardından Tanrı’nın adil bir yargıç olduğunu, 
adaletiyle temiz yüreklileri kurtardığını belirtir20. İnsanın 
yapması gereken tek eylem “O’na sığınmaktır”. 
Tanrı eğer sessiz ise, mezmurcu “bana kulak ver”, 
“kayam-kalem ol” diye haykırır21. Bu fiziksel bir ölüm 
korkusu olabildiği gibi gerçek anlamda insanın “kurtar 
beni” çığlığıdır. İşaya’da da özellikle İsrailoğulları’nın 
putlarına ve öteki günahlarına karşın yüce Tanrı’nın 
onlara ne kadar büyük bir af ve merhamet vereceği 
müjdelenir22. İşaya, Yeremya, Ezekiel, İsrailoğulları’nın 
sürgün öncesi ve sürgün süresince en büyük üç pe-
ygamberi olmuşlardır. Babil’e sürgün bir ceza değil 
ancak bir arınma ve Rab’be dönüş sürecidir. Yeremya, 
halkının ağzından tövbesini şöyle iletir Rab’be: “Beni 
eğitilmemiş dana gibi yola getirdin ve yola geldim. 
Beni geri getir, döneyim. Çünkü RAB Tanrım sen-
sin. Yanlış yola saptıktan sonra pişman oldum. Aklım 
başıma gelince bağrımı dövdüm. Gençliğimdeki 
ayıplarımdan utandım, rezil oldum23.” Farkına varan 
insanın yalvarışları, haykırmaları gereklidir. Günahını 
açıklayan, suçunu gizlemeyen, kabul edip zaten bilen 
Rab’be itiraf eden günahkâr O’nun affedeceğinden de 
emindir24. Rab affetmeye hazırdır ancak insanın da 
ne yaptığını anlamasını ister. Çünkü insan bırakılmış 
değildir.  Merhametli ve insanı seven Tanrı kendisine 
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TEOLOJİ VE YAŞAM
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yalvaran hiç kimseyi yanıtsız bırakmaz. Bu yanıt düz, 
sadece teselli eden bir yanıt değildir, ancak O’nun 
yüceliğine yaraşır, yaşasın diye yarattığı insanın 
yaratılma sebebini, ölümden kurtaracak bir yanıtı 
vardır.

“KURTAR BENİ” ÇIĞLIĞI YENİ 
ANTLAŞMA’DA SÜRER

Günahlarının affı için haykırmak

Yeni Antlaşma’da en etkileyici “dönüş” örneklerin-
den biri, kuşkusuz Kayıp Oğul25  meselidir. Bizzat İsa 
Mesih tarafından anlatılan hikayede babasının evinden 
uzaklaşan oğullardan biri tükenişe girdikten sonra ne 
yaptığını, elindeki lütufları nasıl boşa harcadığını ve 
mahvolmak üzere olduğunu görerek babasının evine 
döner. Oğul, elindekileri günahla yitirmiştir ama de-
rin bir itiraf içindedir: “‘Göğe ve sana karşı günah 
işledim, baba’…‘Bundan böyle oğlun olmaya layık 
değilim.’26”der. Babası onu sarılarak, merhame-
tle, bağışlayarak ve onun için bir şölen düzenleterek 
karşılar: “‘Çabuk olun. En seçkin giysiyi getirip ona 
giydirin. Parmağına yüzük takın. Ayaklarına ayakkabı 
giydirin. Besili danayı buraya getirip boğazlayın. 
Yiyelim, eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi 
yaşıyor; kaybolmuştu ama bulundu.’27” Bu örnek, 
“Rab’be dönüş yapan vaftizli ya da her bir insan” 
için geçerlidir. Durumunu anlayan, kaybettiklerinin 
(masumiyet, erdemler, bakirelik ve diğerleri) telafi 
edilemeyeceğini gören ama artık o “karanlık kuyuda” 
yaşamak istemeyen ve Rab Tanrı’nın açacağı yeni 
hayatta “tövbe” ile yaşamak isteyen insan, kaybol-
maktan kurtulmaktadır. Çünkü Tanrı kendisine dönen 
kişiyi reddetmemektedir. Yine bizzat İsa’nın verdiği bir 
diğer örnek de kaybolan kuzu benzetmesidir: “Size 
derim ki, işte bunun gibi gökte, tövbe eden bir tek 
günahlı için, tövbe etmeye gereksinmesi olmayan 
doksan dokuz doğru kişi için duyulduğundan daha 
çok sevinç duyulur.28” İsa, gümüşünü kaybeden an-
cak sonradan onu bulan kişiyi örnek vererek ekler: 
“Size derim ki, bunun gibi, tövbe eden bir tek günahlı 
için Tanrı’nın melekleri önünde sevinç duyulur.29” 
 
Hastalıklarından kurtulmak için haykırmak
Yeni Antlaşma’da Rab Mesih İsa ile karşılaşanların 
haykırışlarıyla İsa’dan yardım dilemeleri O’nun 

kimliğini de ortaya koyar: “O akşam, güneş 
battıktan sonra, tüm hastaları ve cine tutsak 
olanları O’na getirdiler. Tüm kent halkı kapının 
önünde toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara 
yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi; bir sürü cini 
çıkardı. Cinlere tek söz söyletmiyordu. Çünkü 
cinler O’nun kim olduğunu biliyorlardı.30” Öteki 
bazı örnekler: “Bir cüzamlı İsa’ya yaklaştı. Diz 
çökerek, “Eğer istersen beni pak kılabilirsin” 
dedi. İsa acıyarak elini uzattı, ona dokundu. 
“İstiyorum, pak kılınasın” dedi. O anda adam 
cüzamından paklandı.31 ” İsa’ya getirilen inmeli 
“kalk ve yürü” sözüyle yürür, kör görür, Lazarus 
dirilir. Bütün bu örnekler, İsa’nın kendisine yal-
varan hiç kimseyi reddetmediği tam tersine hep-
sine istediklerini verdiği görülür. O’ndan sade bir 
biçimde imanla dilemek yeterlidir, kendisi hatta 
başkası için. 

TANRI’NIN İNSANIN ÇIĞLIĞINA YANITI, 
MESİH İSA’DIR

“Kurtuluş arzusu, bağışlanma ve Rab’le barışma 
isteği” insanın yüreğindeki gerçeklerden biri-
dir. Ölüm karşısındaki çaresizlik, günahla gel-
en zavallılık, duyulan acı karşısında Tanrı, biz-
zat Oğlu’nu göndererek yanıt vermiştir. İnsanın 
aklanması için gerekli olan, insan olan Tanrı’dır. 
Tanrı ile insan arasındaki kopukluğu, bölünmeyi, 
çatlağı O tamamen onarmış, gidermiş, kapamış 
ve iyileştirmiştir. Bu nedenle Yeni Antlaşma’da 
Mesih İsa’nın doğumundan itibaren O’nunla 
karşılaşmak tam anlamıyla O’nu görenlere 
“kurtuluş işareti” olmuştur. Gökte yıldızı izley-
erek O’na armağan getiren müneccimlerden 
başlayarak yüzlerce kişi, iyileştirdikleri, dirilttikleri, 
işittirdikleri, gördürdükleri, kurtardıkları tamamen 
Rab’be dönüşe çağrılmışlardır. O’nu yargılayan 
ferisiler bile İsa ile tanışmanın bir “dönüm noktası” 
olduğunu anlamışlardır. Aziz Pavlus, Mesih İsa 
sayesinde Tanrı ile barıştığımızı, Mesih’in yaşamı 
sayesinde kurtuluş bulacağımızı belirtir ve ekler: 
“Bizi şimdi Tanrı’yla barıştıran Rabbimiz İsa 
Mesih aracılığıyla, Tanrı ile de övünüyoruz.32” 
İsa Mesih dirilişinin ve göğe yükselişinin ardından 
Kutsal Ruh ile bütün insanlığı bu dönüşe 
hazırlamakta ve çağırmaktadır.

TEOLOJİ VE YAŞAM
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FARK ETMEK, KABUL ETMEK, İTİRAF 
ETMEK

“Kör ve miyop” der “günahsızım” diyene Aziz 
Efrem, “böylesinin, konuşmalarında, eylemler-
inde, duyuşunda, düşüncelerinde Şeytan’ın 
kendisini kandırdığını görmediğini belirtir33. Me-
sih İsa da günahtan dönmemenin yokolmayı 
getireceğini söyler34. İncilci Aziz Yuhanna da 
açık biçimde “Günahımız yoktur dersek kendi 
kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz. 
Günahlarımızı açıkça söylersek, güvenilir ve adil 
olan günahla-rımızı bağışlar ve bizi her suçtan 
arıtır. Günah işlemedik dersek Tanrı’yı yalancı 
çıkarırız ve O’nun sözü bizde barınmaz.35 ”

Aynı bağlamda birçok aziz ve kilise babası, 
günahlarımız için ağlamamızı, gözyaşları içinde 
itiraf etmemizi, pişmanlık acısından sızılarımızla 
Rab’be dönmemizi öğütlerler. Günahın getirdiği 
acının canımızı yakmasındansa kurtuluşun 
kıyılarında pişmanlık ve tövbe gözyaşlarını 
yeğlemeyi önerirler. 

Rab Mesih İsa, Kilisesi’nde yedi gizemi (sakra-
men) bizzat kendisi kurmuştur. Günahın korkunç 
tuzaklarından ve insanı içine alan sürekliliğinden 
çıkmak için en önemli gizem Pişmanlık yani 
Barışma yani İtiraf’tır. Aziz Yakup günahlarımızı 
itiraf etmemizi, birbirimiz için de dua ederek 
iyileşmemizi önerir36. Günahı itiraf ederek affı 
yani günahtan çözülmeyi almak bir insanın adeta 
yeniden doğumu gibidir. 

Rab Mesih İsa, bizzat Barışma/İtiraf gizemini 
kurmuştur: “İsa yine, “Üzerinize esenlik olsun” 
dedi, “Baba beni gönderdiği gibi, ben de si-
zleri gönderiyorum.” Sonra onlara üfleyerek, 
“Kutsal Ruh’u alın” dedi,  “Kimin günahlarını 
bağışlarsanız, bağışlanacaktır. Kiminkini 
bağışlamazsanız öylece kalacaktır.”37 ” 

Bu nedenle her bir vaftizli bu gizemi kuşkusuz 
en derin ve gerekleriyle birlikte yaşayarak, lütfa 
bağlılıkta kalabilir. 

İsa Mesih, günah travması içindeki ruhu ve be-

deni iyileştirmek üzere gerek kendi yaşadığı 
dönemde bizzat kendisi, göğe yükselişinden son-
ra da Kutsal Ruh ve Lütfu aracılığıyla mistik be-
deni olan Kilisesi’nde bağışlamayı ve iyileştirmeyi 
sürdürmektedir. 

Günahın koyu karanlıkları Rab’bin Sonsuz Işığı 
ile aydınlanmakta ve yok olmaktadır. Kuşkusuz 
bunun için özgür iradesiyle günaha evet diyen 
insanın yine özgür iradesiyle af dilemesi ve itiraf 
etmesi gerekir.

                                           Peder Mikael Uçar

(1) Hezekiel 18,30-32
(2) Yeremya 31,13-14
(3) Mt 12,41
(4) Ex nihilo.
(5) Yaratılış 3,6-7
(6) Yaratılış 3,12-13
(7) Hezekiel 18,30-32
(8) Tobia 13,6
(9) Ez 18,27
(10) Örneğin: 2 Tarihler 6,26.37, Tobia 14,6; 
     Yeremya 5,3;8,5;9,4; Hoşea 11,5.7; 2 Krallar 17,13
(11) Hoşea 6,10
(12) Yeremya 4,1-2
(13) Sirak 5,7
(14) CCC 410 (Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri)                 
(15) Hoşea 6,6
(16) Malaki 3,7
(17) Levililer 19,1
(18) Mezmur 51,9-12
(19) Mezmur 6,5
(20) Mezmur 12,10-11
(21) Mezmur 31,1-2
(22) İşaya 41 ve İşaya 42
(23) Yeremya 31,18-19
(24) Mezmur 32,5
(25) Luka 15,11-32
(26) Luka 15,21
(27) Luka 15,22
(28) Luka 15,4.6.9
(29) Luka 15,10
(30) Markos 1,32-34
(31) Markos 1,40-42
(32) Romalılar 5,9-11
(33) Aziz Efrem, La seconda venuta di Nostro Signore,                                       
       24-25
(34) Luka 13,3
(35) 1 Yuhanna 1,8-10
(36) Yakup 5,16
(37) Yuhanna 20,21-23



İSTANBUL: Lilit , elindeki cep telefonunu gülerek 
kapattı. Yanındaki diğer dokuz kadın ona bakar-
ken Arapça olduğu için anlayamadığım bir şey 
sordular. Lilit “na’aam” – “evet”- diyerek yanıtla-
dı. Hepsi heyecanla bir arada ayağa kalkıp tek 
tek ona sarılmaya başladılar. Ben ve diğer Caritas 
gönüllüleri de şaşkın bir halde birkaç saniye ba-
kışıp tercümana neler oluyor diye sorduk: Lilith’i 
az önce İstanbul’daki BMMYK (Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği) ofisinden aramışlar, 
Avustralya’ya yerleştirilmesi için gerekli ilk adımları 
için… 

Lilit de, diğer mülteciler gibi, üçüncü bir ülkeye 
yerleştirilme umudu ile Türkiye’de uzun bir süredir 
(iki sene) bekliyor. Gruba katılmadan önce kimse 

ona bekleme sürecinin bu kadar uzun olabilece-
ğini anlatmamış. Caritas’ın Istanbul’da organize 
ettiği mülteci ve göçmen kadınlar programına 3 ay 
önce katılmaya başlayan Lilit, o zamandan beri bu 
bekleme sürecinin daha az zor olduğunu söylü-
yor. Bu programa katılan grubun başka bir üyesi 
Sena ise toplantıları şöyle anlatıyor: “Haftada bir-
kaç saat, nihayet, biraz rahat nefes alabiliyorum, 
bir bardak kahve eşliğinde sohbet edebiliyoruz, 
yeni beceriler kazanıp, küçük elişleri öğrenebiliyo-
rum, günlük sıkıntıları konuşup tartışabileceğim bir 
zaman ve arkadaşlarım var. Fazla söze gerek yok, 
yalnız olmadığımı hissediyorum.” Sena’nın genel 
olarak gündelik hayata dair anlattıklarındaki bıkkın-
lık, yorgunluk duygusu, haftalık olarak yapılan bu 
toplantılar sırasında sakin, anlayışlı bir anne olarak 
gözlemlediğim Sena görüntüsü ile çelişiyor. Ben 
onunla konuşurken çocukları bir yandan Caritas’ın 
küçük toplantı odasında, annelerinin yüzüğü ile 
oynuyorlar. Sena, kırmızı bir hırka ve güzel bir ba-
şörtüsü takmış. Diğer kadınlar gibi toplantıya en 
şık kıyafetleri ile geliyor. Son derece alçakgönüllü 
ve özenli kıyafetleri ile ilk anda İstanbul’a gezmeye        

gelmiş bir turist gibi görünüyor. Ama hikâyenin aslı 
öyle değil. Ülkesinden ayrılmaya mecbur kaldığı 
güne kadar Türkiye’ye gelmeyi daha önce hiç dü-
şünmemiş, “İstanbul’un güzelliğine rağmen, bu-
rada gezmek, ziyaretlere gitmek benim bütçemi 
aşan lüks şeyler. Haftada bir defa grup toplantıla-
rına, gezilerine katılmak, evin masraflarını, ailemin 
yaşadığı sıkıntıları düşünerek geçirdiğim vaktin 
dışına çıkmak için bir fırsat.” Bu toplantılarda hu-
zurlu hissediyor. Çocukları, gönüllülerle birlikte oy-
narken, kadınlar kendi toplantılarına devam ede-
biliyorlar. Gönüllülerden Kolya, bugün Sena’nın 
çocuğu için bir bebek arabası getirmiş; belki de 
bu yüzden Sena biraz daha mutlu. Avrupa, Orta 
Doğu, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim bölgesin-
de olduğu için birçok insan ekonomik sebeplerle 
ya da ülkelerinde maruz kalabilecekleri zulümden 
kaçmak için Türkiye’ye geliyor ya da Türkiye’den 
geçiyor. Türkiye’ye vardıklarında, genelde yoksul 
bir yaşam onları bekliyor, çünkü öncelikle çalışma 
izinleri ve temel sosyal hizmetlere ulaşma hakları 

yok. Caritas 1991’den beri mülteci ve sığınmacı-
lara danışmanlık ve temel yardımlar sağlıyor. Cari-
tas’ 2008’den beri  çalışmalarını Iraklılar dışındaki 
göçmen ve mülteci gruplarını da içine alabilecek 
şekilde genişletti. 
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CARITAS

Mülteci ve Göçmen Kadınlar Destek ve Dayanışma Grubu



Caritas çalışanlarının bugünlerde camdan bakma-
ya bile vakti yok: mülteci ve göçmenler için olan 
diğer projelerin yanında kadın gruplarının faaliyet-
leri, toplantıları devam ediyor. Caritas İspanya ve 
Caritas Fransa’nın destekleriyle kadınlar için hafta-
lık etkinlikler yapılıyor; Sınır Tanımayan Doktorlar’ın 
desteğinde psikologlar ile tartışma grupları organi-
ze ediliyor, gönüllüler eğitiliyor, gruba katılması için 
yeni kadınlara ulaşılıyor. “Birdenbire evin çevre-
sinden uzaklaşıp yeni bir yere gelmek herkes için 
ciddi bir farklılık; ama dil bilmiyorsanız, çalışmanıza 

izin verilmiyorsa, yaşa-
mınız bir ülke vizesiyle 
ilişkili devam ediyorsa 
ve üstelik size bağlı ço-
cuklarınız ve yaşlı aile 
bireyleriniz varsa duru-
munuz dayanılmaz de-
recede zor olabiliyor.” 
diyor, grup toplantılarını 
koordine eden Chiara. 
“Kadınların çok fazla 

sorumlulukları var ama bilgiye ulaşma imkânları 
ya da sosyal bağlardan yararlanma imkânları çok 
sınırlı. Bu yüzden bu proje kadınlara ulaşmayı he-
defliyor. Bu şekilde zaten tüm aileye ulaşım da bir 
anlamda mümkün olabiliyor.” diye ekliyor Chiara 
ile birlikte çalışan Bettina.

Kadınlar için organize edilen bu program dahilinde 
yılda 4 kadın grubu ile toplanılıyor. Her grubun 10 
kadın üyesi olabiliyor. BMMYK, diğer STKlar, kili-
seler Caritas’ın organize ettiği bu gruplardan fay-
da sağlayacağını düşündükleri kadınları Caritas’a 
yönlendirebiliyorlar. Ev ziyaretleri ile programa ka-
tılmak isteyen kişi ile tanışılıyor ve kişinin ihtiyaçları 
ziyaretlerde daha yakından tespit edilmeye çalı-
şıyor. “Binlerce mülteci ve göçmen varken, yılda 
sadece 40 kadın ve onların çocukları için yapa-

biliyoruz bu toplantıları, ama bu toplantılar, sayı-
sı gün geçtikçe artan gönüllülere ulaşmanın, ve 
gönüllülerin başka insanların yaşadıkları sorunları 
görebilmelerinin ve destek olmaları için tanıdıklarını 
aktive edebilmelerinin de bir yolu aynı zamanda.” 
diyor Chiara.

Kadınlar için her hafta farklı bir etkinlik ile onların 
Türkiye’de geçirdikleri zamanı daha kaliteli geçir-
melerine yardımcı olmaya çalışan, onlar için des-
tek ağları oluşturmaya çalışan bu proje her grup 
için sadece 6 ay devam ediyor. “Hayat için hazır 
el kitapçıkları veremiyoruz ne yazık ki, çünkü hiç-
birimizde bu yok. Ama bir arada öğrenmeye ve 
bağımsız olmaya çalışıyoruz. Grubun kendisi fa-
aliyetlere, ne tür atölyeler olabileceğine karar ve-

riyor. Kadınlar birbirlerine elişleri öğretiyorlar. Belki 
öğrendikleri şeyler onlara ileride ekonomik katkı 
da sağlayacak. Ama asıl derdimiz insanların tanış-
ması, dostluklar kurulması, küçük beceriler kazan-
mak için bir fırsat sunulması, özgüvenin artmasına 
katkıda bulunmak. Toplantılara katılıp, gönüllü ola-
rak destek vermek isteyenlere kapımız açık.” diye 
ekliyor Chiara.

                                                 Nicola BROCCA
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Bu yıl 20 Haziran’da St Antoine Kilisesi’nde bir ilk 
yaşandı. Dünyanın farklı kıtalarından, ülkelerinden, dil-
lerinden, dinlerinden göçmen/mülteci müzisyenlerin ve 
Türkiyeli grupların katılımı ile Dünya Mülteciler Günü bir 
müzik etkinliği ile St Antoine Kilisesi’ndekutlandı. Mgr 
Louis Pelatre’ın günün önemi, dayanışmanın gerekliliğine 
vurgu yaptığı ilk konuşmanın ardından, saat 21:00’da 
Koreli müzisyenlerin ezgisi ile başlayan konser, Haluk 
Tolga İlhan’ın Ervah-Ezel’deni çalması ile devam etti. 
Ermenistanlı çocukların söylediği şarkıları, Kongolu müzi-

syenlerin notaları, Nijeryalıların ritmleri takip etti. Fransız, 
Afrikalı müzisyenlerin oluşturduğu bir müzik grubunu, 
Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrencilerin oluşturduğu 
başka bir müzik grubu takip etti. Etkinlik Gevende grubu-
nun sakin ama enerji, umut veren müziğiyle ile son bul-
du. Çok sayıda katılımcı ile dolan kilise, yine çok sayıda 

mülteci ve göçmenin Türkiyeliler ile günü kutlamasına 
ev sahipliği etti. Kilisenin Fransisken rahiplerinin, kiliseyi 
böyle bir etkinlik için açmaları ve toplantıyı onlarla birlikte 
organize eden diğer kilise gruplarına ve organizasyonlara 
verdikleri destek için en önemli teşekkür mülteci, göç-
men çocukların gülen yüzleri ve mutlu adımlarla kilise 
bahçesinde koşmaları idi. İlk olarak 1974’te, Afrika Birliği 
tarafından, Mülteciler Günü olarak kutlanan 20 Haziran, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2000 yılında aldığı 
kararla, Dünya Mülteciler Günü olarak kutlanmaya, 
anılmaya başlandı. Gelecek yıllarda mülteci ve göçmen 
grupları için yapılan çalışmaların dayanışma ile daha 
güçlenmesi ve bu tür etkinliklerin çoğalması dileğiyle her-
kes gülümseyerek saat 24:00’e doğru kiliseden ayrıldı.

Radyo Vatikan’ın etkinlikle ilgili Fransızca haberi 
ve güne ait yorumlar için:  http://www.oecumene.
radiovat icana.org/fr1/art icolo.asp?c=600596
* Bu kişilerin gerçek isimleri yazıda kullanılmamıştır. 
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CARITAS

St Antoine Kilisesi’nde Mülteciler Günü



Ferisiler İsa’nın Yahya’dan daha çok öğrenci edinip vaftiz 
ettiğini duydular. (Aslında İsa’nın kendisi değil, öğrencileri 
vaftiz ediyorlardı.) İsa bunu öğrenince Yahudiye’den 
ayrılıp yine Celile’ye gitti. Giderken Samiriye’den geçmesi 
gerekti. Böylece Samiriye’nin Sihar denilen kentine gel-
di. Burası Yakup’un kendi oğlu Yusuf’a vermiş olduğu 
toprağın yakınındaydı. Yakup’un kuyusu da oradaydı. 
İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına 
oturmuştu. Saat on iki sularıydı. Samiriyeli bir kadın 
su çekmeye geldi. İsa ona, «Bana su ver, içeyim» 
dedi. İsa’nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente 
gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, 
«Sen Yahudisin, bense 
Samiriyeli bir kadınım» dedi, 
«nasıl olur da benden su is-
tersin?» Çünkü Yahudilerin 
Samiriyelilerle ilişkileri yok-
tur. İsa kadına şu cevabı 
verdi: «Eğer sen Tanrı’nın 
armağanını ve sana, `Bana 
su ver, içeyim’ diyenin kim 
olduğunu bilseydin, sen 
O’ndan dilerdin, O da sana 
yaşam suyunu verirdi.» 
Kadın, «Efendim» dedi, 
«su çekecek bir şeyin yok, 
kuyu da derin. Böyle olun-
ca yaşam suyunu nereden 
bulacaksın? Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları 
ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup’tan daha mı 
büyüksün?» İsa şöyle cevap verdi: «Bu sudan her içen 
yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen son-
suza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz 
yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.» Kadın, «Efen-
dim» dedi, «bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne 
de su çekmek için buraya kadar geleyim.» Yuh. 4:1-15
Kutsal Kitap’ta kuyu başında karşılaşan yabancı bir erkek 
ile kadının genellikle evlendiklerini görürüz. İbrahim’in 
hizmetçisi kuyu başında güzel Rebeka ile karşılaştı (Yar. 
24:10-51), Yakup büyük aşkı Raşel ile kuyu başında 
karşılaştı (Yar. 29: 9-14). Musa bile gelecekte evleneceği 
kızı (Çık. 2:15-22) ilk kez kuyu başında gördü. Hemen 
şöyle sormak gelebilir içimizden: Yuhanna kuyu başında 
İsa’nın Samiriyeli kadınla karşılaşmasını neden aktarıyor? 
Bu hikaye ile ne anlatmak istiyor?

İsa, Yahudiye’den Celile’ye dönmek için Samiriye’den 
geçen dağ yolunu kullandı. Sihar şehrinin kapılarına 
vardığında neredeyse öğlen olmuştu. Havarileri yiyecek 
birşeyler bulmaya gittiklerinde yorulmuş olan İsa bir 

kuyunun yanında oturmuştu. 

İşte tam bu anda bir kadın kuyudan su çekmek için 
geldi. Normal olarak öğle vakti geldiğinde yemek yenilir 
ve dinlenilirdi. Nitekim Kutsal Kitap’taki eski yazılara göre 
kadınlar kuyulara suç çekmeye akşamları giderlerdi, ora-
da arkadaşları ile sohbet ederler ve rahatlarlardı.  Nasıl 
oldu da bu kadın günün en sıcak vakti olan öğle saa-
tlerinde kuyuya gelmişti? Belki de kimse ile karşılaşmak 
istemediği için bu saati seçmişti... Aceleyle kovasını 
doldurmayı ve rahatsız edilmeden evine dönmeyi 

düşünüyordu. Muhtemelen 
artık zorlama gülücükler 
saçmaktan usanmıştı. Bu 
kadının hikayesi yaşadığı 
küçük şehirde oldukça 
duyulmuş olmalıydı ve 
insanların onun hakkında 
yaptıkları yorumlar onu 
yaralıyordu. “Biliyor mu-
sun? Kocası olmayan bir 
adamla yaşıyor! Kocalarını 
elinde tutmayı bilmiyor... Bir 
değil, tam beş tane kocası 
oldu!” diyorlardı. Kim bilir 
bu konuşmaları kaç defa 
duymuştu...  

İnsanlar yargılamak konusunda aceleci ve yaralayıcı 
oldukları kadar, işin derinine inme konusunda da o kadar 
isteksizdirler. Bu kadının çektiği yalnızlığı kim bilebilirdi? 
Onun değersizlik duygusunu, tevazusunu kim tahmin 
edebilirdi? Yeni koca almak onun için hiç de eğlenceli 
değildi... Yeni bir insanla yeniden hayata başlamak, ayrılık 
ve yalnızlık artık usandırıyordu... 

Aile yapısına uymayan bir hayat sürmeye başladı, ancak 
sosyal olarak bir düzeni vardı artık. Karşılaştığı kişiler ile 
konuşmuyordu ve kendini gizli tutuyordu. Ama o gün 
kuyunun yanında dinlenmekte olan bir yabancı gördü. 
Dahası bu yabancı kendisinden içmek için su istedi. 
Paradokslarla, zıtlıklarla ve yanlış anlaşılmalarla dolu bir 
diyalog işte bu şekilde başladı.
İsa ilk adımı attı ve sessizliği bozdu. Yalnız olan bu bay-
ana suya ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadın yalnız başına 
olmanın yanı sıra bir Samiriyeliydi, Yahudi değildi. Şu 
Tanrı’nın Oğlu ne kadar garip!

İnsan oğlu suya, yaşama,, bilgiye ve sevgiye ihtiyaç 
duyar. Samiriyeli kadının karşısında da O, İsa Mesih,

Maranatha Eylül 2012
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KUTSAL KİTAP’TAKİ KADINLAR

“SUSAYAN İSA VE SU KAYNAĞI”

SAMİRİYELİ KADIN İLE KUYUNUN YANI



“bana su ver!” diyen Tanrı’dır. 

İsa su istiyor, ama bu isteğinde sunmak istediği şey 
aslında gizli. Karşılıksız bir hediye vermek istiyor. Açıkladığı 
susuzluğu ile zayıflığını gösteriyor. Kalplerin kapısını çalıyor, 
aslında kendisine ihtiyacı olan kişiden ilgi ve sevgi dileniyor.

Kadın önce mesafe koyuyor. Yabancı adamın istediği şey 
sosyal kurallara aykırı ve konuşmaya devam etmeleri old-
ukça saçma görünüyor. Samiriyeli kadın merakla dinliyor: 
Tanrı’nın armağanı, yaşam suyu... Bu yabancı adamın 
söylediği şeylerin ne kadar gairp olduğunu düşünüyor ve 
anlamadığı için şöyle cevap veriyor: “Efendim, su çekecek 
birşeyin yok ve kuyu da çok derin”.

Ama daha sonra yavaş yavaş “Efendim” dediği bu adama 
karşı zayıflığını ve ihtiyaçlarını açıklıyor. Aslında yorgun olan 
bu kadının kendisi. Hayat yolculuğundan yorgun düşmüş 
ve içini kemiren büyük bir susuzluk çekiyor.

Kadın İsa’ya sevgisiz, yoldaşsız 
ve yaşamının anlamsız olduğunu 
açıklıyor. Onu hiç kimse ger-
çekten sevmemiş. Beş defa 
terkedilmiş ama şimdi yine bir 
başkasından mutluluk bekliyor ve 
hep aynı hikayenin tekrarlanması 
riski ile karşı karşıya. Çünkü 
İbrani yasalarına göre bir adam 
eğer karısında hoşuna gitmeyen 
birşey bulduysa onu kolaylıkla 
bırakabilir. 

Kadın “kuyu derin” derken 
sıkıntılarından, acılarından ve 
yaşam yorgunluğundan bahsedi-
yor.  Kadının önünde aşılması 
imkansız bir engel ve boşluk 
var. Kadın aslında Rab’bin 
önüne sıkıntılarını döktüğü anda 
iyileşmeye başlıyor. 

“Kuyu derin” diyen kadın aslında 
kuyudan bahsetmiyor, Yuhanna 
burada kadının kalbinin derinliğini, mahremiyetini kastedi-
yor. Kadın içinde derin bir boşluk hissediyor ve bu boşluğa 
nasıl ulaşacağını ve onu nasıl dolduracağını bilmiyor. Bu, 
kadının canını acıtıyor. Kadın korkuyor ve kendini kayıp 
hissediyor. Ama İsa insanın içindeki bu boşluğa, cehen-
neme inmenin mümkün olduğunu söylüyor. Kadına “eğer 
bilseydi susuzluğunun ortadan kalkacağını” bildiriyor.

Samiriyeli kadın şaşırıyor ve İsa’ya daha dikkatli bakmaya 
başlıyor, O’ndan sonsuza kadar susamayacağı sudan 

isteyen şimdi bu kadın.

Burada rollerin değiştiğini görüyoruz. Önce İsa içecek 
istiyordu, şimdi de kadın istiyor. İsa, Samiriyeli kadın ile 
karşılaştığında aslında hepimizle derin ve paradokssal 
bir biçimde karşılaşıyor. İnsan-Tanrı yorgun ve bitkin. 
Susamış ama suyun kaynağı O. O bir hoca ama bir kadınla 
konuşuyor. Bir Yahudi ama Samiriyeli biri ile konuşuyor. 
Kendisinin Yakup’tan daha büyük bir ata olduğunu ve gün-
lük tüketilen su yerine yaşam suyunu vereceğini söylüyor. 
İnsanların kalbindeki eski yalanı açıklayan peygamber gibi 
görünüyor. Mesih olarak ortaya çıkıyor, Peder’de, Kutsal 
Ruh’ta ve kendi hakikatinde tapınılıyor. 

Aslında paradokssal olan bizim kalplerimiz değil mi? 
Değişik ve karmaşık olan iç dünyamız değişik olaylarla, 
duygularla ve ilişkilerle dolu değil mi? 

O bunu biliyor... Her birimizin derinliğinde bulanık bir su var. 
Bu suyun arıtılması gerekiyor. Öyle ki bizi ve çevremizdekile-

ri serinletsin ve susuzluğunu 
gidersin. Bu su istenen herkese 
verilmeyi bekleyen bir sevgidir.

Samiriyeli kadın bunu anladı... 
Kadın su testisini yolda bırakarak 
koştu ve şehre gitti. Oradaki in-
sanlara, belki de altı kocasına 
korkmadan hayatının Tanrı için 
değerli olduğunu söyledi. O artık 
yalnız değildi. Boş ve susamış da 
değildi. Kuyuda hayat bulmuştu!

İşte hikayenin mutlu sonu şöyle 
olmalı: Müjde Yazarı Yuhanna 
kuyu ile ilgili anlattığı hikayel-
erde bambaşka bir bakış açısı 
kullanıyor. Samiriyeli kadın, Re-
beka ya da Raşel gibi kocasına 
ait olan bir kadın değil. Onun 
problemi koca bulmak da değil. 
Zaten beş kocası olmuş. Onun 
acısı gerçek ve sürekli olan, 
karşılıklı sevigiyi bulamamak.

İsa, çarmıhın üzerinde “susadım” dedi. Bu susuzluğu 
hiçbir dünyasal su dindiremez. Peki biz bu susuzluğun 
dinmesi için Rab’be ne diyebiliriz, Tanrı’nın bize verdiği 
sevgiye sevgi ile karşılık vermekten başka? O’nun 
susuzluğu derindir, bu susuzluk sevgi susuzluğudur. 
O’na bunu vermek bize kalmış.

                                                                         Mariagrazia
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KUTSAL KİTAP’TAKİ KADINLAR



Kiliselere girdiğimizde çoğu kez hemen gözümüze çarpan resimler, 
heykeller ve ikonalar, kiliselerin ihtişamına bambaşka bir güzellik ka-
tan eserlerdir. Sanatsal bir değere sahip olsalar da bunlar, her şeyden 
önce inancın bir parçasıdırlar ve birer sanat eseri olmanın çok daha 
fazlasıdırlar. Resimlerin yapılmasındaki temel amaç, geçmişte, oku-
ma yazma bilmeyen halkın, İncil’deki hikayeleri öğrenebilmeleridir. 
Pederler bu resimleri kullanarak İncil’deki olayları anlatabildiği gibi, 
kiliseye geldiklerinde bu resimleri sürekli gören kişiler, olayları da 
akıllarında canlı tutabilmektedir. Resimler, bugün de Hıristiyanlara, 
kimin kim olduğunu, olayların nasıl yaşandığını, nerelerde 
gerçekleştiğini, hızlıca öğretebilmekte ve okunanları pekiştirmektedir. 
Heykeller de kutsalları, onların hikayelerini ve duygularını anlatan 
eserlerdir. Heykellere baktıkça, o kişilerin duygularını, imanlarını 
ve hikayelerini düşünür, hatırlar ve anlamaya çalışırız. Kiliseleri 
çevreleyen bu heykel ve resimler arasında ayin gerçekleştirmek de, 
Göklerde ve yeryüzünde bulunan Kilisenin birlikteliğini göstermekte-
dir. Göklerdeki azizleri ve tüm imanlıları an-
arak ayinimizi gerçekleştiririz. 

Hıristiyan görselliği içinde ikonalar ayrı bir 
yere sahiptir. Yer yer doğudaki ve Akdeniz’deki 
Katolik kiliselerinde de rastlanılan ikona-
lar, Ortodoks Kiliselerinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. İkonografi, ibadetteki yeriyle, 
doğudaki kimi Katolikleri de etkilemiştir. Bu 
nedenle doğuda yaşayan Katoliklerin evinde 
ve iş yerinde ikonalar görmek şaşırtıcı olmaz. 
Ancak ikonaların Ortodoks Kiliselerince ayrı 
bir önemi vardır. İkonaların önüne gelen 
Ortodoks Hıristiyanlar, haç çıkarır ve eğilerek 
selam verirler. Bu hareket, Protestan Kilisel-
erince yorumlandığı gibi bir puta tapma 
değildir. Örneğin Mesih İsa’nın ikonasının 
önüne gelindiğinde yapılan selamlama, o 
kişinin Rabbe kalpten olan bağlılığının ifa-
desidir. İkonaya saygı göstermek, resme değil, resmedilen Mesih 
İsa’ya saygı ve sevgi göstermektir. Bu ifade, diğer ikonalar için de 
geçerlidir. Meryem Ana’nın bir ikonasına gösterilen saygı, Meryem 
Ana’ya gösterilen saygı ve sevginin ifadesidir. Meryem Ana, azizlerin 
en büyüğüdür. Onun ikonasına gösterilen saygı ve sevgi, onun kut-
sal kişiliğine yapılmaktadır. İkona, burada bir kapı ya da bir pencere 
gibi, bu sevgiyi, saygıyı ve imanı iletmektedir. Aynı durum, azizlerin 
ikonaları için de geçerlidir. Onlar da bu sevgiyi ve saygıyı hak etmek-
tedir; çünkü onlar Mesih’in arkadaşlarıdır.

Ortodoks ikonografisinde Mesih İsa genellikle belden yukarısı 
görünecek biçimde resmedilir. Krallar gibi giyinmiştir; sol elinde açık 
halde İncil bulunurken, sağ eli ikonaya bakan kişiyi kutsamaktadır. 
Sol elinde açık duran İncil, Rabbin öğretisinin mesajını sembolize 
eder. Genellikle de “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana 
gelin” (Matta 11,28) ya da “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan 
gelen, asla karanlıkta yürümez” (Yuhanna 8,12) yazmaktadır. Elleri 
ise isminin Yunanca harflerini ifade edecek şekildedir (IC XC). Gele-

neksel olarak İsa Mesih’in ikonalarında İsa, herhangi bir duygu hali 
içinde resmedilmez. 

Meryem Ana’nın ikonografisi de çeşitlidir. Genellikle sol kolunda 
çocuk İsa’yı taşırken ya da sağ eliyle İsa’yı işaret ederken resm-
edilir. Bu hareketi, diğerlerine Mesih’in merkez olduğunu göster-
mesini ifade eder. Baş örtüsündeki ve iki omzunda bulunan sekiz 
kenarlı yıldız ise üç parçalı bekaretini sembolize eder (doğumdan 
önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra). Bu, Ortodoks Kilis-
esinin temel öğretisini de gösterir. Meryem Ana’nın bunun dışında 
çok çeşitli ikonaları da bulunmaktadır. Bunlardan ‘Tanrı’nın Daimi 
Yardımın Meryem Anası’ batı kiliselerinde 19. yüzyılda yaygınlaşmış 
bir Grek ikonasıdır. 

Meryem Ana’nın bir ikonası, Ortodoks Kiliselerinin sunak kısmını 
kapatan ikonostasisin ortadaki perdesinin sol yanında yer alır. 

Perdenin sağ yanında ise Mesih İsa’nın 
ikonası bulunur. Mesih İsa’nın ikonasının 
yanında Aziz Vaftizci Yahya’nın ikonasını 
görmek mümkündür. Meryem Ana’nın 
yanındaki ikona ise kilisenin adını aldığı 
azize aittir. Azizlerin ikonaları da kilise ikono-
grafisinde kıymetli bir yere sahiptir. Aziz ilan 
edilmiş olan Episkoposlar ve Kilise Babaları, 
ayin kıyafetleriyle ve ellerinde kapalı olarak 
İncil tutarken resmedilirler.

Protestan kiliselerinin şiddetle eleştirdiği, 
Katolik Kilisesinin ise temel ilkeleriyle kabul 
ettiği ikonografi, bir resim sanatı ya da pa-
gan bir etkinlik değildir. Ortodoks Kilisesine 
göre bir kilise, Mesih’in yaşayan ikonasıdır 
ve bu ikonik karakter, her an Mesih’i beyan 
eder.
Özetle, azizlerin, onların işlerinin ve muci-

zelerinin, Tanrı’nın lütfu ve yüceliği olduğunu ikonaları aracılığıyla 
hatırlarız. Bir Ortodoks’un ve hatta Katolik’in ikonaya göstereceği 
saygı ve sevgi, bu azizin ikonası aracılığıyla bir kez daha hatırladığı 
Tanrı’nın lütfuna olan sevgi ve saygısıdır. Azizlerin kalıntılarına göster-
ilen saygıda da hatırlanan temel duygu, Tanrı’nın geçmişte, bugün ve 
gelecekte hep lütfuyla bizimle olacağıdır.   
İkona, sessizdir. Ancak ona bakan kişi için, dakikalar geçtikçe daha 
derin bir anlama kavuşur. İkonalara tapılmaz; fakat ikonalar, Tanrı’ya 
dua etmemiz için bize yardım eder. İkonaların yardımıyla, Tanrı’yı, 
Annemizi ve Gökleri düşünebiliriz. Katolik ya da Ortodoks olalım, 
Tanrı’ya yönelerek dua ederken, adeta bir ikona gibi Onun önünde 
oluruz. 
*Ortodoks ikonografi geleneği ve inancına dair temel bilgiler, J.A. 
McGuckin’in The Orthodox Church: An Introduction to its History, 
Doctrine and Spiritual Culture, (2008, Oxford: Blackwell Publishing) 
kitabından
alınmıştır. 
                                                                 Cecilia DEMİRCİ

Maranatha Eylül 2012
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HARDAL TANESİ

İKONALAR



İlk önce “dua etmek” fiilini incelemekle işe başlamak isti-
yoruz. Öncelikle İncil Yazarlarının ve Havarilerin, Yazılarında 
Grekçe’de, hangi fiili kullandıklarına bakalım. Onlar kendileri 
için yeni olan bu dilde, putperest olan Greklerin kullandıkları 
sözcüğü buldular. Putperestler de ilahlarından birçok şeyi 
diliyorlardı ve buna “dua etmek” diyorlardı. Ancak İsa 
güçlü bir şekilde şöyle dedi: “Dua ettiğinizde, putperestler 
gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın” (Mt. 6,7). Bu yüzden 
putperestlerin ilahları ile 
ilişkilerinde kullandıkları 
sözcükleri, Hıristiyanların 
Tanrı ve Baba’ları ile 
ilişkileri için kullanmaları 
uygun değildi. Onların yeni 
bir sözcük icat etmeleri 
gerekiyordu!

Dua etmek isteyen 
Hıristiyanlar, bunu İsa’dan 
öğrenirler. Havariler, 
sinagogda veya aileler-
inde daha önce dua etmiş 
olmalarına rağmen, İsa’nın nasıl dua ettiğini görünce dua 
etmeyi bilmediklerini anladılar. İsa’yı dua ederken gördükler-
inde Tanrı ile ilişkiye girmenin onların yaptığından çok farklı 
olduğunu gördüler ve öğrenmek istediler. Bu yüzden Ona 
şöyle sordular: “Ya Rab, bize dua etmeyi öğret!” (Lk.11,1). 
Gördükleri ve anladıkları yenilik ne idi? İsa’nın duasının diğer 
dualardan farkı neydi? İsa’nın duasının özelliği neydi? Put-
perestlerin ilahları ile ilişkileri için kullandıkları sözcük niçin 
İsa’nın dua etme tarzı için uygun değildi?

İsa dua ederken kendini hiç düşünmüyor: 
O sadece Baba’yı düşünüyor, Onun 
arzularını, isteğini, tüm halklar ve her bir kişi 
için merhametli sevgisini düşünüyor. İsa, 
dua ederken Baba ile birlik içersinde olmayı 
amaçlar, Onun gibi dünyaya bakmak ister, 
Onunla tek yürek olmak ister, Onun sevgi-
sini kabul edip bağışlamak ister. İsa dua ederken ne kendi 
ne de başkalarının maddi ihtiyaçlarını düşünmüyor. 

O, Tanrı’nın gözünden hiçbir şeyin kaçmadığını bili-
yor, bizler Onun arzusunu gerçekleştirirsek her şeyin iyi 
olmasını sağlayacaktır. O, acıları, terslikleri, hastalıkları ve 
huzursuzlukları yaratanın insan günahı olduğunu biliyor. 
Bu yüzden de duayı Baba’nın arzusuna uymak için araç 
olarak görmektedir. Ve Onun arzusu ancak ve ancak sev-
gidir! Duanın bu özelliği kullanılan sözcükte gözükmeli: 
bu yüzden Grek Hıristiyanlar yeni bir sözcük yarattılar: 
paganların kullandığı sözcüğü aldılar ve hece eklediler. 
Böylece bu sözcük, duanın kendilerine bakmak değil de, 
Tanrı’ya mümkün olan tüm arzu ve sevgiyle yönelmek 
anlamına gelmesini sağladı. Latince kökenli Batı dillerinde 

bu kadar belirgin tonlamalar veren bir kelime yoktur: Latin 
Hıristiyanlar yeni bir sözcüğe gerek duymadılar ya da icat 
edemediler. Bu yüzden paganların kullandığı kelimeyi kul-
lanmaya devam ettiler. Fakat dua ederken dikkat etmeliyiz 
ve bilinçli olmalıyız, dua etmek sadece fayda elde etmek ve 
arzularımızı gerçekleştirmek için istekler sıralamak değildir.
İsa’nın dua etme tarzı Havarileri için yeniydi. Onu ilgilen-
diren şey Baba’nın sevinci idi, aynı zamanda her insan 

için en büyük sevincin 
Tanrı’nınkine katılmak 
olduğunun bilincindeydi. 
Dua tamamen Baba’ya 
yönelikti. Bu, Onun için 
doğaldı, çünkü yüreği ne 
günahla kirlenmiş, ne de 
egoizmle lekelenmişti. 
İsa’dan dua etmeyi 
öğrenmeden önce inşa 
ettiğimiz bencil dua etme 
şekillerini unutmalıyız. 
Tanrı’nın var olduğunu 
bildiğimizden, her şeyden 

önce Onu tanımayı ve sevmeyi öğreneceğimize, Onun her 
şeye kadir niteliğinden faydalanmak istedik. Böylece dua 
etmek ihtiyaçlarımızı sıralamaya dönüştü, Tanrı’dan hep bir 
şeyler ister veya bekler olduk. Hep Ona arzu ve isteklerle 
gitmeye yöneliyoruz. İsteklerimizi ona inandırıcı mazeretler-
le sunuyoruz, öyle ki arzularımızın gerçekleşmesi için Onu 
ikna edebilelim. İsa’nın kendisi, bazı dua etme yöntem-
lerini unutmamızı istiyor: Dua ettiğinizde, putperestler gibi 

boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar, söz 
kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini 
sanırlar (Mt. 6,7); Dua ettiğiniz zaman ikiyü-
zlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini 
görsün diye havralarda ve caddelerin köşe 
başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar 
(Mt. 6,5). Tanrı insanın yüreğine bakar ve in-
san, duygularını anlatmak için doğru sözleri 

bulmasa da, O onları tanır. Dua ederken sözlerimiz değil, 
yüreğimiz Tanrı’nın yüreğinin karşısına çıkmalıdır. O halde 
gerçekten yüreğimizi yeniden şekillendirmeliyiz, Baba’nın 
hoşuna gidecek bir şekilde yenilemeliyiz, yoksa karşısına 
nasıl çıkacağız? O halde dua ederken kullanacağımız sözleri 
düşünmeyelim, daha çok Tanrı’nın karşısında olduğumuzu 
düşünelim ve doğru bir şekilde Onun huzurunda olmaya 
çalışalım. Bizler genelde insanlar karşısında iyi görünmek 
isteriz ve bu amaçla birçok kez duamızdan bile faydalanırız! 
İsa, duamızın Tanrı ile gerçek bir buluşma olmasını istiyor, bu 
yüzden de duamıza ikiyüzlülük ve yalancılık katmamalıyız. 
Tanrı’nın karşısında yalancılık ve ikiyüzlülük çok düşük bir 
kartvizittir!

                                  Dirilmiş İsa Kardeşliği - KONYA
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    IŞIK DAMLALARI

“GÖKLERDEKİ PEDERİMİZ”
Ya Rab, bize dua etmeyi öğret!
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    HRİSTİYAN DÜNYASI

İTanrı’nın Annesi,Mutlu Bakire Meryem,Portekiz’de, 
Fatima şehrinin yakınlarında bir yerde 13 Mayıs ve 
13 Ekim 1917 tarihleri arasında üç küçük çobana 
altı kez göründü. Mutlu Bakire Meryem görünümleri 
sırasında çağımızın her yaştaki ve her ırk ve cinsteki 
insanına, erkeğine, kadınına ve çocuğuna verilmek 
üzere Tanrı tarafından bir mesajla gönderildiğini 
söyledi bu çocuklara. Fatima’da görünen Meryem 
Ana, medeniyetin savaşlar ve şiddet dolu kanlı 
çatışmalarıyla tahrip edildiğini;  
dua,pişmanlık ve fedakarlıkla 
isteklerine kulak verildiği ve itaat 
edildiği takdirde, bütün dünyada 
barışın egemen olacağına ve 
savaşların son bulacağına; bir 
çoklarının Cennete gideceğine 
dair Tanrı’nın söz verdiğini belirt-
ti… O bize savaşın günahlarımız 
için verilen bir cezalandırma 
olduğunu, Tanrı’nın emirlerine 
kulak verdiğimiz ve onlara riay-
et ettiğimiz ana değin, Tanrı’nın 
insanları işledikleri günahları 
yüzünden savaşla, açlıkla, Kiliseye 
ve Aziz Peder’e zulümle ve tacizle 
cezalandıracağını da sözlerine 
ekledi. Fatima’nın mesajı hala daha bizler için büyük 
önem taşıyor. Bakire Meryem’in Fatimalı üç küçük 
çoban aracılığıyla bizlere verdiği mesaja Hıristiyanlar 
olarak vereceğimiz yanıta göre insanlığın ve tüm 
dünyanın geleceği şekillenecektir.

Fatima’nın bu güzel ve heyecan verici öyküsünü 
Marana Tha dergimizin Eylül sayısında sizinle 
paylaşmak istedim. Umarım sizler de okuduğunuzda 
benzer duygu ve düşüncede olursunuz ve Bakire 
Meryem’in evrensel mesajına doğru cevabı verebil-
irsiniz.

Fatima’nın Öyküsü
“İsa bundan sonra şöyle dedi: «Baba, göğün ve 
yerin Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden 
gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana 
şükrederim”. (Matta 11:25 )

Fatima, kilise ve köy mezarlığının etrafında 

toplanmış, bir kaç düzine evden müteşekkil 
Portekiz’in merkezinde bulunan küçük bir köy-
dür. Köyden çıkarken ve batıya doğru yol alırken, 
dar bir kır yolu sizi Aljustrel adıyla tanınan küçük 
bir yerleşim yerine götürür: Fatima hikayesinin üç 
küçük kahramanı burada doğdular ve yaşadılar. 
Köylerindeki bütün çocuklar gibi Lucia ve kuzen-
leri Françesko ile Giacinta, ailelerine ait olan küçük 

bir koyun ve keçi sürüsünü 
hergün otlatmaya götürmek 
suretiyle ebeveynlerine yardım 
ediyorlardı.

Üç küçük kafadar, iki aileye ait 
olan küçük sürüyü arzularına 
göre yaşadıkları yerin civarında 
bir o yana bir bu yana sürükleyip 
duruyorlardı. Orada koyun ve 
keçilere göz kulak olarak ve oyun 
oynayarak bütün günü birlikte 
geçiriyorlardı. Öğleye doğru an-
nelerinin onlar için hazırladıkları 
mütevazi yiyecekleri yiyorlardı. 
Sonra, tekrar oyun oynamaya 
başlamadan önce, kutsal tesbih 

duasını birlikte söylüyorlardı. Yağmurlu bir ba-
har günü, üç küçük çocuk olağanüstü bir olaya 
tanıklık ettiler. Rabbin Meleği onlara göründü 
ve onlara sürekli olarak Tanrı’ya dualar ve 
fedakarlıklar sunmaları gerektiğini söyledi. Barış 
Meleği’nin üç küçük kuzene; Lucia, Francesko 
ve Giacinta’ya görünmesi, çok yakında alacakları 
çok özel bir lütfu, Tanrı’nın Annesi Kutsal Bakire 
Meryem tarafından ziyaret edilme olma lütfunu 
kabullenebilmeleri için kendilerini manevi olarak 
hazırlamaya yardımcı oldu.

Meryem Ana Zuhur Ediyor,13 Mayıs 1917
1917 senesinin Mayıs ayıydı. Lucia,Françesko 
ve Giacinta’nın Barış Meleğini en son gördükleri 
tarihin üzerinden altı ay geçmişti. 13 Mayıs 1917 
Pazar günü, üç küçük kuzen Fatima’daki kili-
sede Kutsal Ayin’e iştirak ettikten sonra sürülerini 
otlağa götürmeye hazırlanmak üzere Aljustrel’e 
geri döndüler. Harika bir hava vardı ve bu defa, 

FATİMA’NIN ÜÇ KÜÇÜK ÇOBANI



Cova da Iria’ya kadar gitmeye karar verdiler. 
Orada öğle yemeklerini yediler, tesbih duasını 
söylediler ve oyun oynamaya başladılar. 

Lucia şöyle anlatır: “Burada, tepenin yukarısında 
Giacinta ve Françesko’yla oynarken, aniden 
güneş ışığından bile daha parlak bir ışık gördük 
ve güçlü bir gökgürültüsü işittik. Hem korku hem 
de şaşkınlık içerisindeydik. Gökte bulut yoktu, 
rüzgar da esmiyordu. O zaman kuzenlerime: 
“fırtına çıkabilir, eve gitsek daha iyi olacak” ded-
im. Her ikisi de “Evet, dönelim”dediler. Tepeden 
aşağıya inmeye başladık. Yarı yola vardığımızda 
bir şimşek ve ardından da tekrar bir gök gürültüsü 
duyuldu. Bir kaç adım ötemizde, beyaz giysiler 
giyinmiş çok güzel bir bayanın olduğunu farket-
tik. Güneşten bile daha parlak bir ışık saçıyordu. 
Tarif edilemez güzellikteki gülümsemesi bizleri 
etkisine almıştı. Bayan bizlere: “Korkmayın, size 
kötülük yapmayacağım” dedi. Ona “Siz kimsiniz 
ve  nereden geliyorsunuz?” diye sordum. O da 
bana “Cennetten geliyorum. Sizden altı ay süre 
ile her ayın 13’ünde aynı saatte buraya gelmen-
izi istemeye geldim. Sonrasında, Ekim ayında ne 
istediğimi size söyleyeceğim” diye cevap verdi“.

Bu görümler sırasında, sadece Lucia “Bayan” ile 
konuşuyordu; Giacinta sözleri duyuyordu ama 
konuşmamıştı; Françesko Bayan’ın söylediklerini 
dahi duyamamıştı. Fakat her üçü de olağanüstü 
güzellikteki Bayan’ı görmüşlerdi. Lucia, Bayan’a 
Françesko’nun, Giacinta’nın ve kendisinin cen-
nete gidip gitmeyeceklerini sordu. Bayan cen-
nete gideceklerini, fakat Françesko’nun biraz 
daha fazla tesbih duası söylemesi gerektiğini 
söyledi. Meryem Ana söz verdiği gibi 13 Hazi-
ran, 13Temmuz,13 Ağustos ve 13 Eylül 1917 
tarihlerinde çocuklara göründü. Meryem Ana, 
13 Ekim günü herkesin görebileceği bir mucize 
gerçekleştireceğini onlara söyledi. 

13 Ekim günü, Cova da Iria’ya yaklaşık 70.000 
kişi gelmişti. Geçen geceden beri başlayan ve 
gün boyu devam eden soğuk bir yağmur çise-
leyip duruyordu. Orada toplanan herkes sırıl 
sıklam olmuştu. Beklenen an geldi. Meryem 
Ana, söz verdiği gibi gelmişti. Meryem Ana 
çocuklara şunu söyledi “Bu yerde onuruma bir 
kilise inşaa edilmesini istiyorum. Ben Tesbihli 

Meryem Ana’yım.Hergün tesbih duasını söyle-
meye devam edin”.

Meryem Ana ayrılmak üzereyken Lucia 
kalabalığa seslendi: “Güneşe bakın!” Sonrasında 
Meryem Ana’nın sözünü ettiği hayret veri-
ci mucize orada bulunan yetmiş bin kişinin 
tanıklığında gerçekleşti. Gökyüzü pırıl pırıl oldu 
ve kalabalık gözleri rahatsız olmadan güneşe ra-
hat rahat bakabildi. Sonra güneş olduğu yerde 
hızla dönmeye başladı. Farklı renklere büründü. 
Girdap şeklinde ateşten dönen bir çembere 
benziyordu. Gökyüzünde zigzaklar çizdi, aşağı 
yukarı gidip geldi, sonra da aşağıya doğru hızla 
düşmeye başladı. Güneş çok büyük ve çok 
sıcak görünüyordu artık. Sanki insanların üzer-
lerine düşüyormuş ve hepsini öldürecekmiş gibi 
görünüyor, dünyanın sonuymuş gibi bir izlenim 
veriyordu güneş. Dehşet verici bir andı ve insan-
lar korku içinde bağırıyorlardı. Böylece, insanlar 
çamurun içine saplanarak dizlerinin üzerlerine 
çöktüler ve Tanrı’ya merhamet için yakardılar. 
Meryem Ana’ya yardım etmesi ve aracılığı için 
yalvardılar. Güneş nihayet düşmeye son verdi 
ve her zamanki yerine, yukarıya doğru yükseldi. 
Çok sayıda hasta insan o gün şifa bulmuştu. 
Körler görmeye, sakatlar yürümeye başlamıştı. 
Çok sayıdaki günahkarlar imana döndüler, gü-
nah işlemeye son verdiler ve itiraf sırrını almaya 
gittiler. Ve sonrasında da Tanrı buyruklarına uy-
gun yaşamaya başladılar.

Meryem Ana tarafından vaad edilmiş olduğu gibi, 
Tanrı kısa süre içinde Françesko ve Giacinta’yı 
cennete, yanına aldı. Françesko 4 Nisan 1919’da 
ve Giacinta da 20 Şubat,1920’de hayata gö-
zlerini yumdu. Lucia, herkese Fatima hakkında 
konuşması için burada, yeryüzünde bırakılmıştı. 
Meryem Ana’nın tanıtılması ve sevdirilmesi için 
ve Meryem’in Lekesiz Kalbi’ne sevgi ve saygının 
yayılması için uğraş vermeyi sürdürecekti. 1925 
yılında,18 yaşında iken rahibe oldu. Üç küçük 
çobanın  sonuncusu olan rahibe Lucia dos San-
tos 97 yaşında iken Coimbra’daki manastırda, 
13 Şubat 2005’te hayata gözlerini yumdu ve 
çok sevdiği cennete gitti. 

                                                     Özcan ÇANLI
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