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Değerli Marana Tha Okurları,

Bir önceki sayımızdan bu yana geçen üç ay içerisinde cemaatimizde meydana gelen en önemli olay 
hiç şüphesiz Mgr. Georges Marovitch’in vefatı oldu. Son beş yıllık rahatsızlığı öncesinde aktif olarak 
kilisemiz için çalışan, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’nun (CET) basın sözcülüğünü ve Vatikan 
Büyükelçiliği İstanbul Temsilciliği görevlerini yürüten Mgr. Marovitch’in vefatı, cemaatimizi olduğu ka-
dar sağlığında yüreklerine dokunduğu insanları da üzdü. Dostluk yelpazesi geniş olan merhum Mgr. 
Marovitch için her dinden inanan gözyaşı döktü ve dua etti.

Mgr. Marovich’i ilk kez 2001 yılında Yeşilköy’de yapılan bir sempozyumda tanıdım. İlerleyen yıllarda, 
Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde Salezyen Cemaati ile birlikte seminer öncesi hazırlığı yaptığım 
sırada kendisi ile yakınlaşmak bana çok yardımcı oldu. Özellikle Büyükada ve Roma seminerleri ile 
ilgili anılarını büyük bir nezaketle benimle paylaşmasından ve bu zorlu yolda bana verdiği tavsiyeler-
den hayatım boyunca faydalanacağım. Papa 23. Jean’ı bana tanıttığı ve bu Türk dostu Aziz Papa’nın 
Harbiye’de bulunan “müze ev”ini oda oda gezdirdiği günü asla unutamam. Onu çok özleyecek olan 
ailesine, sevenlerine ve cemaatimize baş sağlığı dilerim.

10 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Latin Katolik Vikaryası olarak Efkaristiya Bayramı’nı kutlamak için 
Polonezköy’de olacağız. Her yıl yaptığımız bu hacılık yolculuğuna katılmak için Saint Esprit Katedrali’ni 
arayabilirsiniz.

Önümüzdeki yılın başında Taizé Köyü’nden büyük bir delegasyon İstanbul’a gelecek ve bu heyecan 
verici buluşmanın hazırlıkları şimdiden başladı. İlerleyen sayfalardaki ilanda organizasyonla ilgili ayrın-
tıları bulacaksınız.

Caritas, Marana Tha’nın bu sayısına gönüllülerinden Nicola Brocca’nın yazdığı bir yazı ile katılıyor. 
Yazı, zorluklar karşısında dayanışmanın ve gönüllülüğün önemine dikkat çekiyor. Son sayfamızda, 
Caritas’ın gönüllülük çağrısını da göreceksiniz. Paylaşım ve dayanışma ile daha da güçlenebilmek için 
bu çağrıları cevapsız bırakmamalıyız. 

Başta derginin kontrol aşamasında yardımını esirgemeyen Kabalcı Yayınları editörü Kemal Kırar’a ve 
değerli zamanlarından fedakârlık edip dergimizin Haziran 2012 sayısını birbirinden değerli yazılarla 
donatan gönüllü yazarlara teşekkür ederim.

Tatil döneminde bedenimiz dinlenirken ruhlarımız da pekişsin. Yazlık evlerimiz “Kutsal Kitap”sız kal-
masın. Ağustos sayımızda görüşmek üzere…

Editör
Buğra POYRAZ

3Maranatha Haziran 2012
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Değerli Okurlar, 

Marana Tha dergisinin haziran ayı sayısında Sür-
yani Katolik Kilisesi’nde 6 Mayıs Pazar günü ya-
şadığımız önemli bir olaydan bahsetmek istiyo-
rum. Bu gün, gerek kilisemiz gerek cemaatimiz 
gerekse bu kutsal sırrı ilk kez alan kıymetli var-
lıklarımız, çocuklarımız için müstesna ve hayatları 
boyunca
unutamayacakları özel bir gün oldu.

Yazının içinde 1 - 8 Resimleri dağıtalım. Resimde-
ki çocukların ismi resim dosyasının adıdır. O adları 
resimlerin altına yazalım.

Çocuklarımız büyük bir heyecan ve sevinçle 6 
Mayıs 2012 Pazar günü Efkaristiya Sırrı’na ilk kez 
yaklaştılar ve Allah ile bütünleşme fırsatını elde et-
tiler. Onlar ve biz büyükler için bu büyük bir lütuf 
ve mutluluktur.

Efkaristiya Gizemi, Hıristi-
yan imanı bakımından kilit bir rol taşıyor. Hıristi-
yanlar için Efkaristiya, Mesih İsa tarafından ıstırap 
ve ölümünün hemen öncesindeki son akşam ye-
meği sırasında tesis edilen kutsal bir sırdır.

Mesih İsa, son akşam yemeğinde havarilerine in-
sanların kurtuluşu için bir kurban olarak sunulan, 
bedeni ve kanını temsil eden ekmeği ve şarabı 
dağıttı; O’nu hatırlamaları için aynısını yapmak 
üzere havarilerini görevlendirdi. Efkaristiya, kur-
ban sunma eylemidir. Bu eylem sırasında Papaz 
ekmek ve şarabı Tanrı’ya takdim eder. Kutsal 

Ruh’un müdahalesiyle bu sunular hakiki anlamda 
Mesih İsa’nın bedeni ve kanı olurlar, Mesih İsa’nın 
bizzat Haç üzerinde iken sunduğu Bedeni ve 
Kanı haline dönüşürler.

Süryani Katolik Kilisesi’nde ilk komünyon, çocuk-
ların hayatlarında ilk kez Efkaristiya sırrına yaklaş-
tıkları çok önemli bir an olarak kabul edilmektedir.

Mesih İsa’nın Tanrısallığının, Ruhunun, Kanı-
nın ve Bedeninin mevcut bulunduğu Kutsal 
Komünyon’un dağıtılmasıyla küçük yaştaki inanlı-
lar Tanrı ile birlik içine girip onunla bütünleşiyorlar.

6 Mayıs 2012 Pazar günü Efkaristiya sırrını alan 
Larissa Aynaz, Olivia Üzümcü, Alara Ekinci, May-
ra Tokuç, Vanessa Aynaz ile birlikte çok önemli 
bir gün yaşadık. Merasimde Angela Çanlı ve Sin-
tiya Üçkardeş de melek oldular.

Bu çocuklar, onlara verilen Vaftiz, Güçlendirme ve 
Barışma sırlarından sonra en önemli kutsal ema-
netlerden bir diğerine, YAŞAM EKMEĞİ’ne sahip 
oldular.

Mesih İsa şöyle diyor: “Benim vücudumu yiyen 
ve kanımı içen bende kalır, ben de onda kalırım” 
Yuh. 6:56

Bu sırrı alan çocuklarımız kutsal ekmeği yiyerek 
ve şarabı içerek, “Allah’ın Oğlu”nun bedeni ve 
kanı oldular.

4 Maranatha Haziran2012
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Çocuklarımız aylardır bu çağrıya cevap vermek 
için din derslerine katıldılar ve bu kutsal dave-
te hazırlandılar. Bu törenle Kilise’nin 7 sırrından 
4’üncüsünü de almış oldular.

Mesih İsa, öğrencilerine olduğu gibi, din eğitimi 
alan bu çocuklarımıza da “Ardımdan gelin!” dedi. 

İsa’nın öğrencileri gibi O’nu izlerlerse güç bula-
caklar, Rabbimiz Mesih İsa ile önemli bir paydaş-
lığa girecekler, yaşamları boyunca devam edecek 
bir birliktelikleri olacak. İsa bizden uzak değildir! 

Hepimizi sever ve hepi-
mizin O’na doğru ilerle-
mesini ister.
Çocuklarımızı tebrik edi-
yorum. Din derslerimiz 
süresince Mesih İsa’yı 
ve Kilise’yi tanıma istek-
leri ve bu konulara gös-
terdikleri ilgi bizleri ger-
çekten çok mutlu etti.

Çocuklarımızın anne 
ve babalarını da tebrik 
ediyorum. Yağmur, kar demeden çocuklarını din 
derslerine getirip götürdüler; çocuklarının yanla-
rında olduklarını gösterdiler.

En gencinden en büyüğüne, bu güzel günün ha-
zırlanmasında emeği geçen herkese yürekten te-
şekkür ediyorum.

Herkese iyi yazlar dilerim…

                                     Şemmas Orhan ÇANLI

Maranatha Haziran2012
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Bakire Meryem, tüm inanışlar tarafından “Gerçek 
Sevginin Annesi”, çocuğunun yardım feryadını 
cevapsız bırakmayan “Anne”, elleri durmadan 
çok sevdiği çocukları için çalışan “Anne” olarak 
adlandırılır. Yaşamında geçtiği sayısız duygudan, 
içinde bulunduğu durumdan, sunduğu örnekten 
ve “Evet” dediği sonsuz sorumluluktan dolayı mil-
letlere “Anne” olmuştur.

Sayısız ressam ve heykeltıraş, Meryem’in duygu-
larını -gözlerimizin önünde- vücuda getirmek için, 
yüzyıllara yayılan büyük bir çaba sergilemişlerdir.
Bu yapıtlar arasında, Ermeni Katolik Cemaati 
tarafından himaye ve muhafaza edilen “Kederli 
Meryem” tablosunu mayıs ayını yaşamaya de-
vam ettiğimiz bu günlerde hep gözlerimin önün-
de tutuyorum ve dergimizin sayfalarına taşıyarak 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yanaklarından süzülen narin yaşları gururla ta-
şıyan, Tanrı’ya duyduğu tam güveni, sükûneti 
ve imanla birbirine kavuşmuş avuçlarıyla 
Guercino’nun fırça darbeleriyle hayat bulan “Ke-
derli Meryem” tablosu, Bzommar Ermeni Kato-
lik Manastırı’nın ev sahipliği yaptığı hem tarihsel 
hem de mistik değeri ile önemli bir eserdir. Ma-

nastır yapısının avlusuna girişte sizi ilk karşılayan 
Şapel’de yer alır, sizi sükûnetle karşılar ve sade-
ce duyularınıza değil doğrudan ruhunuza temas 
eder.

“Kederli Meryem” tablosu, takriben günümüzden 
altı yüzyıl önce Roma’da yapılmış ve Lübnan’a 
1750 yılında getirilmiştir. İtalya’nın varlıklı bir aile-
sinin bu önemli resme sahip olan bir mensubu, 
dönemin Ermeni Katolik Patriği’ne sözkonusu 
tabloyu armağan etmeyi vasiyet eder. Aracıla-
rın yüksek bedeller ödeyerek resme sahip olma 
gayretlerine rağmen, yetkililer vasiyete sadık 
kalarak resmi Apraham Patriğe verirler ve o da 
Roma’dan dönüşünde resmi Lübnan’a getirip 
bir başka manastırda kıymetli bir yere yerleştirir. 
Resmin yarattığı etkiyi kitlelerle paylaşmak iste-
yen halefleri, resmi Bzommar Manastırı’na getirir 
ve inşa ettikleri yeni kilisenin içine Patrik makamı-
nın (sandalyesinin) üzerine yerleştirirler. 1820’de 
çıkan çok şiddetli bir fırtınada manastırın çatısına 
düşen yıldırımla yok olan yapıdan geriye, muci-
zevi bir biçimde sadece bu tablo ve koruyucusu 
olduğu sandalye kalır. Bu mucizevi olay, cemaa-
te, yıkılan yapıyı yeniden inşa etme gücü bahşe-
der. Tamamlanan yeni yapıda, sözkonusu resim 
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“Hiç kimse, kötülük bile, senin merhametli yardımını yok edemez!
Senin ellerinden çözülmemiş bir tek düğüm bile yoktur!”

KEDERLİ MERYEM     



yerine yerleştirilir ve önünde o günden sonra bir 
daha asla sönmeyecek bir kandil yakılır. “Bzom-
mar Meryem Ana”sı, Ermeni Katolik Cemaatinin 
koruyucusu ve topluluğun Vatikan’a bağlılığının 
bir simgesidir. Yanan kandilden gelen aydınlık, 
görevlilerce hiç kesintiye uğratılmayacak şekilde 
takip edilmekte ve yenilenmektedir.

“Sen Allah’ın bana verdiği tek teselli edicisin, sen be-
nim kırılgan gücümün kuvvetlendiricisisin, yoksullu-
ğumun zenginliğisin ve Mesih ile birlikte olmamı en-
gelleyecek her şeyden beni kurtaran sensin.”

Tablonun ressamı Giovanni Francesco Barbie-
ri (Şubat 8 1591 - Aralık 22 1666), nam-ı diğer 
Guercino ya da Il Guercino, Barok tarzda eserler 
veren bir İtalyan ressamdır. Roma ve Bologna’da 
eserler vermiş, natüralizm ile başlayan kariyerini 
sonraki yıllarda klasik tarzda yapıtlarla sürdür-
müştür. Pek çok 
çizimi, aydınlık 
ve yaşayan ka-
rakterleriyle ta-
rihe kazınmıştır. 
Lübnan yolculu-
ğumuzun Bzom-
mar durağında 
karşılaştığımızda, 
uzun süre göz-
lerimi ayıramadı-
ğımı ifade etmek 
isterim. Verdiği 
teselliyle ruhu-
nuzda açılan tüm 
yaraları iyileştire-
bileceğine inan-
dıran bu büyüleyici tablonun ufak bir kopyasının 
anneannemden bana miras kalmış olduğunun 
farkına ancak dönüş yolunda varabildim.
“Kederli Meryem”, “Acılı Anne” ya da “Acıların An-
nesi” (Latin: Beata Maria Virgo Perdolens, Mater 
Dolorosa) Mesih İsa’nın değerli annesi “Bakire 
Meryem”e atfedilen ve yaşamının acı ile ilişkisini 
kaynak alan bir tanımlamadır. Bu bakış, tespih 
duasında Salı ve Cuma günleri odak alınan “Ke-
derli Olayları” temel alır;
1. Mesih İsa’nın zeytinlikte çektiği ıstıraplar.  
 (Matta 26, 36-46 / Markos 14, 32-38)
2. Mesih İsa’nın kamçılanması. (Luka 18,  
 31-34)

3. Mesih İsa’ya dikenli taç giydirilmesi. (Yu 
 hanna 19, 2-7)
4. Mesih İsa’nın haçını omuzlarında taşıma 
 sı. (Matta 27, 31-33)
5. Mesih İsa’nın haçın üzerinde ölümü. (Yu 
 hanna 19, 17-37)

Bir anne için evladına bu yaşatılanlar karşısında 
duyabileceği ıstırabın boyutunu annelik lütfuna 
erişmiş olan okuyucularım daha iyi tasvir edebi-
lirler sanırım. Acı, insanın bedeninde tüm yaşam 
kanallarını tıkayan en büyük düğümdür. Bu ne-
denle denilir ki:

“Meryem, Allah’ın çocuklarının hayatlarındaki dü-
ğümleri çözmek üzere görevlendirdiği Anne, ha-
yatımın şeridini senin ellerine bırakıyorum.”
Meryem’e bakın ve ona teslim edin, yaralarınızla 
o şahsen meşgul olacak ve sizi iyileştirecektir…

“Ey günahsız 
Bakire, mer-
hamet dolu 
Anne, has-
taların şifası, 
günahkârların 
sığınağı, dert-
lilerin tesellisi; 
ih t iyaç lar ımı , 
acılarımı ve 
ü z ü n t ü l e r i -
mi biliyorsun. 
Bunun için, 
bakışını bana 
doğru yönelt. 
Bu mağarada 

göründüğünde bu yerin ayrıcalıklı bir yer olmasını 
arzuladın. Bu yerden lütuflar dağıttın ve acı çeken 
birçok kişinin manevi ve bedensel hastalıklarını 
iyileştirdin. Senin gibi bir Annenin verebileceği lü-
tufları güvenle istemeye geliyorum. Şefkatli Mer-
yem, benim alçakgönüllü duamı kabul et ve verdi-
ğin lütuflarla, şanına katılabilmek için, erdemlerini 
yaşamaya ve sana layık olmaya çalışacağım.”

Tüm kederleri yüklenen anne yüklerinizi hafiflet-
sin.
Mutlu ve lütuf dolu yazlar dilerim.

                                             İrem KISAKÜREK

Maranatha Haziran2012
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“Allah’ımız yakıp tüketen bir ateştir” diyen İbra-
niler mektubunun yazarı, Yasa’nın Tekrarı (4:24; 
9:3) ve Yeşaya’ya (33:14) dayanarak bu hakikati 
ilan ediyor. Ateş sembolizminin sürekli vurgulana-
rak Allah’a, kendi Öz varlığına ve eserlerine atıf-
ta bulunulması düşündürücüdür. Bu sembolizm 
aynı zamanda birbirini etkileyen ve tamamlayan 
birçok gerçeği de ifade eder. Bu gerçekleri Pen-
tikosti ile ilgili olarak kısaca okurlarıma aktarmak-
tan memnuniyet duyuyorum.

Genel olarak ateş, karşısında dayanılması müm-
kün olmayan ilahi görkemin simgesidir. Musa’nın 
ikinci kitabında ilahi ateş şöyle betimlenir: “Ve 
RAB’bin Meleği bir çalı ortasında ateş alevinde 
Musa’ya göründü; ve Musa gördü ve işte, çalı 
ateşle yanıyor ve çalı tükenmiyordu.” (Çıkış 3:2)
Allah’ın kendisi Sina Dağı’nda İsrail halkına ateş 
simgesiyle görünüyor: “Sina Dağı’nın her yanın-
dan duman tütüyordu. Çünkü RAB dağın üstü-

ne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi 
duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. “ 
(Çıkış 19:18 ) “RAB’bin görkemi İsraillilere dağın 
doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu.” (Çı-
kış 24:17) “O sizi yola getirmek için gökten size 
sesini duyurdu. Yeryüzünde size büyük ate-
şini gösterdi. Ateşin içinden size sözlerini du-
yurdu.” (Yasa’nın Tekrarı 4:36) “RAB Sina 
Dağı’ndan geldi, Halkına Seir’den doğdu ve 
Paran Dağı’ndan parladı. On binlerce kut-

salıyla birlikte geldi, sağ elinde halkı için alev 
alev yanan ateş vardı.”(Yasa’nın Tekrarı 33:2) 

Ateş, sadece karşısında dayanılması mümkün 
olmayan Allah görkeminin değil, aynı zamanda 
Allah Sözü’nün de simgesidir. Peygamberler bu 
konuyu somut bir şekilde ifade ediyor. Özellikle 
Yeremya, Tanrı’nın Sözü’nü yüreğinde yanan, 
kemikleri tüketen, kontrol edilemeyen ve karşı-
sında dayanılması mümkün olmayan ateş gibi 
duyar: “Bir daha O’nu anmayacak, O’nun adına 
konuşmayacağım, desem, Sözü kemiklerimin içi-
ne hapsedilmiş, Yüreğimde yanan bir ateş sanki. 
O’nu içimde tutmaktan yoruldum, yapamıyorum 
artık.” (Yeremya 20:9). “Benim sözüm ateş gibi 
değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi 
değil mi?” RAB böyle diyor.” (Yeremya 23:29)

Yeşaya ise şöyle diyor: “Seraflar’dan biri bana 
doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir 
kor vardı; onunla ağzıma dokunarak: ‘İşte bu kor 
dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağış-
landı’ dedi.”

İlahi ateş, insanların Allah’a sunuldukları kurbanla 
da özel bir ilişkisi vardır. Bu bağlamda bir kaç ör-
neğin verilmesinde yarar vardır. İbrahim’in kurba-
nıyla ilgili Yaratılış Kitabı (15:7-20) özellikle 17. ayet 
te dikkatimizi ateşe çekiyor: Güneş batıp karanlık
çökünce, alev alev yanan bir meşale göründü ve
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kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. Musa 
ve Harun yakmalık sununun kabul edildiği Buluşma 
Çadırı’na girdiler. Dışarı çıkınca halkı kutsadılar. O 
zaman RAB’bin yüceliği halka göründü. RAB bir 
ateş gönderdi. Ateş sunağın üzerindeki yakmalık 
sunuyu, yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören hal-
kın tümü sevinçle haykırarak yüzüstü yere kapandı” 
(Levililer 9:23-24).
Aynı şekilde Gidyon’un kurbanıyla ilgili ateşin çok 
anlamlı olduğunu Hakimler kitabı 6:19-23 belirtiyor: 
“Gidyon eve gidip bir oğlak kesti, bir efa undan ma-
yasız pide yaptı. Eti sepete, et suyunu tencereye 
koydu; bunları getirip sakız ağacının altında meleğe 
sundu. Tanrı’nın meleği, ‘Eti ve mayasız pideleri al, 
şu kayanın üzerine koy. Et suyunu ise dök’ dedi. 
Gidyon söyleneni yaptı. RAB’bin meleği elindeki 
değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokunun-
ca kayadan ateş fışkırdı. Ateş eti ve mayasız pide-
leri yakıp kül etti. Sonra RAB’bin meleği gözden 
kayboldu. Gidyon, gördüğü kişinin RAB’bin meleği 
olduğunu anlayınca, ‘Eyvah, Rab Yahve! Meleğinin 
yüzünü gördüm’ dedi. RAB ona, ‘Sana esenlik ol-
sun. Korkma, ölmeyeceksin’ dedi.”

Samsun’un ana ve babası yakmalık sununun su-
naktan yükselen alevden kabul olduğunu anlarlar: 
“Manoah bir oğlakla tahıl sunusunu aldı, bir kayanın 
üzerine koyarak RAB’be sundu. O anda Manoah 
ile karısının gözü önünde şaşılacak şeyler oldu: 
RAB’bin meleği sunaktan yükselen alevlerle bir-
likte göğe doğru yükselmeye başladı. Bunu gören 
Manoah ile karısı yüzüstü yere kapandılar. RAB’bin 
meleği Manoah ile karısına bir daha görünmeyin-
ce, Manoah onun RAB’bin meleği olduğunu anladı. 
Karısına, ‘Kesinlikle öleceğiz’ dedi, ‘Çünkü Tanrı’yı 
gördük.’ Karısı, ‘RAB bizi öldürmek isteseydi, yak-
malık sunuyu ve tahıl sunusunu kabul etmezdi’ diye 
karşılık verdi, ‘Bütün bunları bize göstermezdi. Bu-
gün söylediklerini de işitmezdik’ (Hakimler 13:19-
23).

Davut gökten gönderilen ateşle yanıtlanmış: “Davut 
orada RAB’be bir sunak kurup yakmalık ve esenlik 
sunularını sundu. RAB’be yakardı. RAB yakmalık 
sunu sunağında gökten gönderdiği ateşle onu ya-
nıtladı” (1. Tarihler 21:26).

Süleyman’ın duasıyla ilgili 2. Tarihler 7:1-3’te ateş-
ten şöyle bahsedilir:
“Süleyman duasını bitirince, gökten ateş yağ-
dı; yakmalık sunularla kurbanları kül edip bitirdi. 
RAB’bin görkemi tapınağı doldurdu. RAB’bin Ta-
pınağı O’nun görkemiyle dolunca kâhinler tapınağa 
giremediler. Gökten yağan ateşi ve tapınağın üze-

rindeki RAB’bin görkemini gören İsrailliler avluda 
yüzüstü yere kapandılar; RAB’be tapınarak O’nu 
övdüler: ‘RAB iyidir; Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.’”
Peygamber İlyas’ın yakmalık sunuyla ilgili ateşin 
fonksyonu en güzel şekilde 1. Krallar 18:30-39’da 
belirtilir: “O zaman İlyas bütün halka, ‘Bana yakla-
şın’ dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas 
RAB’bin yıkılan sunağını onarmaya başladı. On iki 
taş aldı. Bu sayı RAB’bin Yakup’a, ‘Senin adın İs-
rail olacak’ diye bildirdiği Yakupoğulları oymakları-
nın sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla RAB’bin adına 
bir sunak yaptırdı. Çevresine de iki sea[ii] tohum 
alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine 
odunları dizdi, boğayı parça parça kesip odunların 
üzerine yerleştirdi. ‘Dört küp su doldurup yakmalık 
sunuyla odunların üzerine dökün’ dedi. Sonra, ‘Bir 
daha yapın’ dedi. Bir daha yaptılar. ‘Bir kez daha 
yapın’ dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O za-
man sunağın çevresine akan su hendeği doldurdu. 
Akşam sunusunun sunulacağı saatte, Peygamber 
İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti: ‘Ey İbrahim’in, 
İshak’ın ve İsrail’in Tanrısı olan RAB! Bugün bilinsin 
ki, sen İsrail’in Tanrısı’sın, ben de senin kulunum ve 
bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya RAB, 
bana yanıt ver! Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı oldu-
ğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla.’ 
O anda gökten RAB’bin ateşi düştü. Düşen ateş 
yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp 
hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları görünce yü-
züstü yere kapandı. ‘RAB Tanrı’dır, RAB Tanrı’dır!’ 
dediler.”
Eski Antlaşma’da okuduğumuz bu örneklere daya-
narak Elçilerin İşleri’nde ilahi ateş şöyle betimleni-

yor: “Pentikosti günü geldiğinde bütün imanlılar bir 
arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir yelin 
esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tü-
müyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin 
dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İman-
lıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları 
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konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladı-
lar.”

Bu özet belgelerden yola çıkarak insanın kendi 
kendine şu mantık sorusunu sorması gerekir: Niçin 
ateş sembolizminin ilahla, özellikle Kutsal Ruh’un 
eylemleriyle ilişkisi vardır? Ateş sembolizmi o kadar 
büyüktür ki bizi etkilemeli. Sembolleri bolca kulla-
nan spiritüel teoloji Kutsal Yazılara, özellikle Ezgiler 
Ezgisi’ne dayanarak Tanrı iletişimi ‘yaşam veren aşk 
alevi’ olarak betimleniyor: “Çünkü sevgi ölüm kadar 
güçlü,Tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev ya-
nar, Yakıp bitiren ateş gibi.” Burada ateş sembolün-
den daha uygun bir sembol yoktur. Açıklaması da 
gayet basit.
Bütün Yaratılışta, başka hiçbir görünür ve duyarlı 
eleman ateş gibi güçlü, muhteşem etkileyici, çar-
pıcı, yılmaz ve durdurulamayan değildir. Büyük bir 
yangını, bir yanardağı, güneşi, yıldızları, galaksileri 
düşünelim. Yaratılmış elemanlar tarafından sunulan 
tüm olanaklarda sadece ateş muazzam korkunç ve 
nihai gerçekleri belirtebilir. Sadece ateş birden gelir 
ve öngörülemez. Ateş her zaman dokunuşta ilktir 
ve onu kimse ilk olarak dokunamaz. Ateş dokun-
duğu her şeyi ehlileştirir, ama onu ehlileştiren hiç bir 
şey yoktur. Burada bir yıldızı, bir atomun ateşini dü-
şünelim. Ateş, farklı nesneleri kaynaştırır ama kimse 
onu kaynaştıramaz. Ateş her kirli nesneyi arındırır, 

fakat hiçbir nesne bir şeyle onu kirletemez. Ateş 
herkesle şimşek gibi iletişim kurar, ama hiç kimse 
ve hiçbir şey kendinden onunla iletişim kuramaz. 
Kendini herkese verir, ama kimse ona bir şey vere-
mez. Ateş her yere yayılır, ancak hiçbir şekilde azal-
tılamaz. Ateş her şeyi ısıtır, ama kimse onu ısıtamaz. 
Her şeyi ateşe dönüştürür, ama hiçbir eleman onu 
kendine dönüştüremez. Her şeyi aydınlatır, ama 
hiçbir şey onu ne aydınlatır ne de karartır. Hayat ve-
rir, kimseden hayat almaz. Her saldırdığı ve dokun-
duğu yeri doldurur, ama hiçbir şey onu dolduramaz. 
Böylece eski zamanlarda insanoğlu yalın bir zihin 
ile gözlem yaparak ateşin tüm dehşetli harikalarını 
algılamış oldu. Kutsal Kitap yazarları ilahi Öz’ü be-
lirtmekten ziyade ilahi Öz’ün dünyadaki mucizele-
rini ve insanlar arasındaki eylemlerini belirtmek için 
canlı bir şekilde ateş sembolizmini seçip kullandı. 
Özellikle Ateş Allah’ın Ruhu, Kutsal Ruh için kulla-
nılmıştır çünkü sadece Kutsal Ruh tüm yukarıda lis-
telenmiş olan fonksiyonları insanlar için gerçekleş-
tirebilir. Dolayısıyla Kilise Babaları ve Liturji, Kutsal 
Ruh’u “Ateşten çıkan Ateş” olarak betimliyor. Tek 
Allah Ateş’tir, dolaysıyla Allah olan Kutsal Ruh da 
Ateş’tir. Böylece Kutsal Ruh ‘Sevgi’den çıkan Sev-
gidir’. Nerde Kutsal Ruh varsa orda huzur, hoşgörü, 
barış, birlik, beraberlik ve anlayış vardır. Pentikosti 
Bayramı’nızı en içten duygularla kutlarım.
                                 Peder İdris Gabriel EMLEK



“Ben RAB, herkesi 
davranışlarına, yaptıklarının 
sonucuna göre ödüllen-
dirmek için yüreği yoklar, 
düşünceyi denerim”1 .

“Verdiğimiz buyruğun so-
nucu nedir? Temiz yürek-
ten, vicdan doğruluğundan, 
ikiyüzlülüğü bırakmış iman-
dan kaynaklanan sevgi. Bazı 
kişiler bunlardan saparak 
boş laflara kapıldılar.” (1 Tim 
1,5)

TANRI-İNSAN İLİŞKİSİNDE 
VE HIRİSTİYAN YAŞAMINDA 
“YÜREK”İN ANLAMI

TANRI, İNSANIN YÜREĞİNİ 
ANLIYOR 

Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanın 
yüreğiyle, yüreğinden kaynak-
lanan eylemleriyle, sözleriyle, 
düşünceleriyle ve ihmalleriyle 
dahası günah’la ilgilendiğini, 
insanı “kendi”ne terk etmediğini, 
tam tersine insanın kendini 
düşürdüğü durumdan kur-
tarmak için nasıl çalıştığını 
anlatır. İnsanı kendi sureti ve 
benzeyişinde yaratan Tanrı2, bir 
“kopya” değil ama “bir varlık” 
yaratmıştır. Yaratılış bu anlamda 
bir tesadüf değildir. İnsan, ira-
desi, vicdanı ve bütün varlığıyla 
özgür bırakılmıştır. Ancak insan 
“bırakılmamıştır”; yaratıldıktan 
sonra Tanrı’nın gözlemi içinde-
dir. Böylece anlıyoruz ki Tanrı 
insanla ilgisini sürdürmüş, 
yaratılan ilk iki insan, ilk günahın 
ardından aranmıştır: “… günün 
serinliğinde bahçede yürüyen 
RAB Tanrı’nın sesini duydular. 
O’ndan kaçıp ağaçların arasına 

gizlendiler. RAB Tanrı Adem’e, 
«Neredesin?» diye seslendi”3. 
Tanrı’nın seslenmesi, onları 
araması, O’nun insanın yüreğine 
bakmakta, araştırmakta, yokla-
makta ve insanın varoluşunu 
incelemekte olduğunu göster-
mektedir. Penteteuk kitaplar, 
Tanrı’nın insan üzerindeki gö-
zlemlerini belirtir ve uyarılarını 
anlatır 4 .  Sadece Adem ile Hav-
va değil, sonraki insan soyları 
da Tanrı’nın insanı aramasının 
örnek anlatılarıyla doludur.

İlk kez Yaratılış kitabının 6,5 
ve 8,21 ayetlerinde “yürek 
ve yürekteki eğilim” terimleri 
kullanılır ve “yürekteki eğilim”in 
ne olduğunun Tanrı tarafından 
anlaşıldığı kesin bir anlatımla 
ifade edilir. Yaratıldıktan sonra 
çoğalmaya başlayan insanı’ın, 
yeryüzündeki yaşamında 
yüreğinde ne olduğu kesin bir 
biçimde açığa çıkar. İnsana 
bakan Tanrı, “kötülük görür”. 
İnsanın yeryüzünde çok kötülük 
yaptığını ve yüreğindeki eğilimin 
kötülüğe doğru olduğunu 
belirtir5: “…insan yüreğindeki 
eğilimler çocukluğundan beri 
kötüdür”6  diye yazar Kutsal 
Kitap ve biz Tanrı’nın içsel sesini 

duyarız. 

Kötülük eğiliminin netleşmesinin 
ardından başka bir örnekle 
kötülüğün nitelikleri de belirm-
eye başlar: Habil ve Kayin bu 
anlamda sarsıcı bir örnektir. 
Şiddet, insanın çoğalmasıyla 
başlayan bir kötülüktür. Wes-
termann, insandaki kötülük 
eğiliminin kökenlerinin böyl-
ece ortaya konulduğunu be-
lirtir7. Sant’Ireneus da Habil-
Kayin örneğinde kötülüğün 
gurur ve bölünmüş yürekten 
kaynaklandığını söyler8. Kayin 
ile Tanrı’nın iletişiminde, Tanrı 
Kayin’in kendi kötülüğünü 
anlamasını ister9,  yüreğinde 
gizli kalanı düşünmeye çağırır. 
O’nun problemi “kendini, 
kardeşini ve Tanrı’yı” kabul et-
memesidir. İnsanın kötülük 
eğilimi Tanrı’nın sürekli izlediği 
bir gerçektir, ancak sevgisini  
ve uyarısını bırakmaz. O’nun 
yüreğinin ifadesini de okuruz: 
İnsanın eğilimleri ve eylem-
leri karşısında, onu yarattığına 
pişman olur, “Yüreği sızladı” der 
Kutsal Kitap, ancak tufandan 
sonra yine yüreğinde insanı bir 
daha yok etmeme kararı alır 10 .

Öte yandan Tanrı’dan “lütuf” bu-
lan insanlar da bulunmaktadır: 
İbrahim ve Nuh gibi. Yürek-
teki gerçeği bilmek, anla-
mak ve yol göstermek, insanı 
düşüşlerinde bırakmamak O’na 
özgüdür. Seçtiği ve Mısır’dan 
kölelikten çıkardığı “kendi halkı 
İsrailoğulları”nın yüreğini de 
yoklar. Halkının Mısır’dan çıkıp 
vaat edilen topraklara gitme-
sine “sert yüreğiyle” engel olan 
Firavun’a karşı, tecrübeler 
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gönderir, halkını kölelikten vaat 
edilen topraklara götürerek 
kurtarır, ardından kendi halkına 
anahtarı bizzat kendi ağzından, 
muhteşem bir antlaşma olan On 
Emir (Decalog)’de verir: “Tanrınız 
RAB’bi arayacaksınız. Bütün 
yüreğinizle, bütün canınızla 
ararsanız, O’nu bulacaksı-
nız”11. Musa da İsrailoğullarıyla 
konuşurken bunu öner-
ir:  <<Şimdi, ey İsrail halkı, 
Tanrınız RAB sizden ne istiyor? 
… Tanrınız RAB’den korkun, 
O’nun yollarında yürüyün, O’nu 
sevin; bütün yüreğinizle, bütün 
canınızla O’na kulluk edin…”12. 
Kurtuluş yolu berraklaşmıştır: 
Tanrı, insanı aramakta ve insanın 
da kendisini bütün yüreğiyle 
aramasını istemektedir. 
İnsan, sadece egemen olsun 
diye değil aynı zamanda anlamak 
ve anlaşılmak için yaratılmıştır. 

Yüreğin tamamı Tanrı’nın en 
çok ilgilendiği merkezdir, insanın 
bütün varlığını ifade etmektedir. 
Yüreği kimin anlayabileceğini, 
Yeremya’da kesinleştirir: “Ben 
RAB, herkesi davranışlarına, 
yaptıklarının sonucuna göre 
ödüllendirmek için yüreği 
yoklar, düşünceyi denerim”13.

YÜREĞİN ANLAMI NEDİR? 14

Gerçek anlamda kullanılan 
ve aynı zamanda “kalp” 
anlamına gelen yaşamsal or-
gan dışında Kutsal Kitap’ta 
yüreğin anlamı çok daha geniş 
ve derindir ve çok anlamlılık 
içerir. İbranice (ve aramice) 
“leb” ve eşanlamlısı “lebab” 
yaklaşık 900 kez Antlaşma 
kitaplarında tekrarlanmaktadır. 
Yeni Antlaşma’da ise Yunan-
ca “cardia” sözcüğü kullanılır. 
Kutsal Kitap, yüreği insanın 
kendi varlığıyla özdeşleştirir. 
Yürek, ruhsal yaşamın ve insan 
etkinliğinin merkezidir. Yürek, 
erdemlerin ya da paslanmışlığın 
kaynağı, ahlakın ve ruhsallığın 
konutudur. Yüreğin niteliği 
böylece önem kazanmaktadır 
çünkü insanın varlığını be-
lirler. İnsan yüreğindeki 
eğilim Tanrı tarafından hoş 

karşılanmadığından, insana lütuf 
vererek yüreğini değiştireceğini 
söyler: “Sana öyle bir bilge-
lik ve sezgi dolu bir yürek 
vereceğim ki, benzeri ne sen-
den öncekilerde görülmüştür, 
ne de senden sonrakilerde 
görülecektir… kurallarıma ve 
buyruklarıma uyup yollarımda 

yürürsen, sana uzun ömür de 
vereceğim”15 . 

Tanrı’dan alınan lütuflar, 
insanın yüreğini ve bu nedenle 
yaşamını, yaşantısını değiştirir. 
Yürekten gelen iki eğilim bulu-
nur: Kötülüğün kökeni olarak 
yürek ve erdemlerin kaynağı 
olarak yürek.

İNSAN YÜREĞİNİN AYRINTI-
LARIYLA ANLAŞILMASI
Bilgelik kitapları16  insanın yaşamı, 
yaşamın anlamı, Tanrı’nın insan 
yaşamındaki yeri temalarını de-
rinlemesine işler. “Yürekteki ger-
çek” de asıl temalarındandır. Bu 
“gerçek” yüreğin içindedir ve 
insanın varlığının niteliğini be-
lirler. Bu kitaplar adeta, insanın 
“nasıl ve kim” olduğu sorularına 
yanıt verir ve insan yüreği bü-
tün ayrıntılarıyla anlamını bulur. 
Örneğin, kötülük eğilimindeki 
yürek deşifre edilir ve tanımlanır:  
“Okşayıcı dudaklarla kötü yürek, 
sırlanmış toprak kaba benzer. 
Yüreği nefret dolu kişi sözleriyle 
niyetini gizlemeye çalışır, ama 
içi hile doludur”17. Vaiz, “üstelik 
insanların içi kötülük doludur, 
yaşadıkları sürece içlerinde deli-
lik vardır”18 . Yeremya da yüreğin 
nasıl bir niteliği olduğunu kur-
calar: “Yürek her şeyden daha 
aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim 
anlayabilir?”19. Erdemli yürek 
ile akılsız yürek iki ayrı uç gibi-
dir: “Bilgelerin dudakları bilgi 
yayar, ama akılsızların yüreği 
öyle değildir”20. İyilik üzeri-
ne temellenmiş “bilge yürek” 
ile kötülük üzerine oturmuş 
“akılsız yürek”, birinde adalet 
ve anlayış, ötekinde sapıklık 
ve kötülük” olarak ayırt edilir. 
“RAB sapık yürekliden iğrenir, 
dürüst yaşayandan hoşnut 
kalır”21. Tanrı’nın insandan 
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beklentisi böylece netleştirilir. 
Eyüp de yüreğinin yoklandığının 
farkındadır: “Yüreği kötü olan-
lar öfkeye terk edilirler”22  der, 
derin denenmeler içindeyken 
bile, itaat ve imanına sadık 
kalır. Mezmurcu, ağzının bilge-
lik açıklayacağını, yüreğinin 
ise anlayışta derinleşeceğini 
söyler23, çünkü “kişi yüreğinde 
gideceği yolu tasarlar” 24 .

Yüreğin Sertleşmesi
Kutsal Kitap’taki en güçlü if-
adelerden biri sert yürek ya da 

yüreğin sertleşmesidir. Musa, 
ölümünden önce halkın inatçı 
ve sert başlı ve Tanrı’ya isyankar 
olduğunu belirtir 25. Bir sapta-
madan öte, bir uyarı, kahinsel bir 
davettir. Sertlik, özel bir durum 
ve bir karakter olmaktan çok, 
insanın kötülük eğilimlerinden 
ve günahla olan bağından 
dolayı oluşan bir sonuçtur. Tanrı 
bu nedenle “ben de onları inatçı 
yürekleriyle baş başa bıraktım, 
bildikleri  gibi  yaşasınlar  diye” 
der26. Çünkü tövbeye 
yaklaşmayan, tam ter-
sine Tanrı’nın mucizelerini, 
işaretlerini, kurtarışlarını görme-

lerine karşın hala günahta inat 
eden halkına sitemidir. Bu 
sitem insanların yaşam kalitesini 
yargılar: “Ey insanlar, ne zama-
na dek onurumu utanca çevi-
receksiniz? Ne zamana dek boş 
şeylere gönül verecek, yalan 
peşinde koşacaksınız? ” 27. Hat-
ta, İşaya’da “Bu halkın yüreğini 
duygusuzlaştır, kulaklarını 
ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle 
ki, gözleri görmesin, kulakları 
duymasın, yürekleri anlamasın 
ve bana dönüp şifa bulmasın-
lar”28 diyerek halkının 

imansızlığını, “yüreğin duygu-
suzlaşması” diye tanımlar.  
“Yüreğin anlamaması” ifa-
desi ise anlayış ve anlama 
isteyen Tanrı’yı gözler önüne 
serer. Tanrı’yı anlamak bu 
anlamda bir yürek işidir.

Yüreğin Uzaklaşması
İnsanın Tanrı ile ilişkisinde 
“düştüğü” eğilimlerden biri de 
yüreğinin O’ndan uzaklaşması, 
yani ilgilenmemek, önemse-
memek, dahası kaçmak’tır. An-
cak başka bir problem vardır 
ki, Tanrı’nın gözünden kaçmaz: 
“Rab diyor ki, <<Bu halk bana 

yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla 
beni sayar, ama yürekleri ben-
den uzak. Benden korkmaları 
da insanlardan öğrendikleri 
buyrukların sonucudur”29. 
Tanrı’yı tanıyamamanın so-
nucunda O’na yabancılaşan 
halk, “rutin”e düşmüştür. Bu 
rutin, bu sıradanlık, iki yürek-
li bir tavır yaratır: Uzaklık 
içinde olup sadece -ağızsal 
ya da dışsal- tekrarlarla O’nu 
yüceltmek ve yürekten ol-
mamakla birlikte bağlantıyı 
sürdürmek. Daha başka 
deyişle söylemek gerekirse, 
Tanrı’nın aldatılamayacağı/
kandırılamayacağı gerçeği, yani 
O’nun doğrudan-açık-sadece 
O’na tapılan bir yürek istediği 
görülür. O sadece sayılmak 
istememekte ama “insanın 
bütüncül varlığı” tarafından 
yaklaşılmak istemektedir.

İNSAN YÜREĞİNİN 
TANRI’YI KARŞILAYABİLME 
KAPASİTESİ
Tanrı’dan uzaklaşan, daralan, 
sertleşen insan yüreği nasıl ola-
bilir ki “layık olarak” genişlesin 
ve Tanrı’yı karşılayabilsin? Daha 
açık deyişle, insan Tanrı’yı 
nasıl ve hangi hacmiyle, han-
gi benliğiyle, hangi ruhuyla 
karşılayabilir? (Mi?) Bu sorunun 
yanıtını en mükemmel biçimde, 
Agostino’yu referans göster-
erek Papa 16.Benedict veriyor: 
“İnsan, Tanrı’nın bizzat kendisi 
olan, büyük bir gerçeklik için 
yaratıldı, , O’nun tarafından 
doldurulmak üzere yaratıldı.
Fakat insanın yüreği sözü 
edilen gerçeklik için çok dar 
kalmaktadır. Genişlemek 
zorundadır. “Tanrı, Lüt-
funu30  göndererek arzu-
muzu genişletir; bu arzu 
aracılığıyla canımız genişler
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ve Tanrı’yı karşılayabilecek daha 
geniş kapasiteye yükselir”31.  
Tanrı’nın Lütfuna doğru, açık ve 
istekli bir biçimde yaşamak, bu 
lütfu arzu etmek insanın ödevi 
olmaktadır böylece. Çünkü Lüt-
uf, benzersiz bir biçimde Tanrı’yı 
bize getirir ve bizi değiştirir. 
Bilgelik verir ve kapasitem-
izi arttırır. Tanrı’nın Lütfu insan 
doğasını kutsallık doğasına 
doğru yönlendirir. Burada Agos-
tino, bal ve sirke örneğini verir: 
“Tanrı bizi bal ile doldurmak ister. 
Eğer biri sirke ile doluysa nasıl 
o bala dönüşebilir? ... Önce 
onun yüreğinin sirkeden tem-
izlenmesi ve arındırılması ger-
ekir. Çalışılması gerekir ki bu da 
ızdıraplı bir süreç ister. Böylece 
sadece Tanrı’ya açık olmayız 
aynı zamanda başkalarına 
da açık oluruz. Tanrı ile an-
cak Tanrı’nın çocukları olarak 
buluşabiliriz.”32 Bulunduğumuz 
durum ne olursa olsun Tanrı 
bizi bağışlar ve “gerçek ölçü/

yanılmaz ve yanıltmaz ölçü” 
olarak bizi değiştirmek ister. 
Tanrı ile karşılaşmamız bize yeni 
bir yürek, yeni bir vicdan verir.  

TANRI, İNSANIN YÜREĞİNİ 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN 
UĞRAŞIR
-İnsanın  Tanrı’yla  yaşadığı       
tecrübede Tanrı insanı 
değişmeye çağırır, günah ile 
mücadele etmesini ister. Ancak    
insanın bunu kendi kapasitesi-
yle yapamayacağını bildiğinden 
Yardımcı göndereceğini belirtir: 
<<Yasamı içlerine yerleştirecek, 
yüreklerine yazacağım. Ben 
onların Tanrısı olacağım, onlar 
da benim halkım olacak”33. Bu 
bir dönüm noktası ve kökten 
bir değişimin habercisidir. Bu 
da Tanrı’nın insanı mahvoluştan 
kurtarmak için yaptığı de-
rin bir plandır. YÜREĞE YAZ-
MAK deyimi bizzat Tanrı’nın 
ağzından geliyor. Daha önce 
tabletler üzerine yasasını ya-

zan ve halkına veren Tanrı, 
onlara uyulmadığını görünce 
bu defa tamamen içsel olarak 
yüreklere yazacağını söylüyor. 
Yüreği değiştirmek ve kend-
isine yakın kılmak, öte yan-
dan kutsallıkta kökleştirmek 
Tanrı’ya özgüdür. Bunu yapa-
bilecek TEK GÜÇ bizzat kendi-
sidir. Bu nedenle OĞLU İSA’yı 
MESİH olarak göndermiştir. 
İSA, insan olan Tanrı’nın kendi-
sidir. Yuhanna, İsa’nın insanın 
yüreğini bildiğini söyler 34. O bizi 
dönüştürürken aynı zamanda 
kendimiz yapar ve özgür kılar35 . 
Hıristiyan imanı, bu dönüşümün 
yürekte gerçekleşmesiyle 
oluşur. İsa yüreğimizi ken- 
disininkine benzetir36. O’nun 
yüreği lekesiz, günahsız ve 
gerçektir, gerçekçidir. İsa’da 
insanın tattığı ve hayatında 
var kıldığı hiçbir kurgu yoktur. 
Saftır. Sadedir. Olağanüstüdür. 
Bağışlar. Yüreği bilgeliğin 
kaynağıdır. Zorlukta dayanaktır. 
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Kapı açar, yol gösterir. Yürek-
te katılık, kapalılık, ikiyüzlülük 
kalmaz. Sertlik sona erer. Barış 
gelir. Trasforme eder. Travmaları 
iyileştirir. O’nun yüreğinin bize 
dokunuşu yakıcı bir biçimde 
bizi etkiler ve değiştirir. Ateş 
gibi yakıcıdır 37. Ambrosio insanın 
yüreğinin Tanrı’nın ellerinde 
olduğunu, Tanrı’nın onun üzeri-
nde etkinliği olduğunu belirtir 38.

Timoteus’a birinci mektu-
bunda Pavlus şöyle der: 
“Verdiğimiz buyruğun sonucu 
nedir? Temiz yürekten, vicdan 
doğruluğundan, ikiyüzlülüğü 
bırakmış imandan kaynak-
lanan sevgi39.” Hıristiyan 
imanının öğretisi ve kilisesel 
tanıklığın özü de budur. Yüreğin 
temizliği, vicdanın doğruluğu 
ve ikiyüzlülüğün sona ermesi. 
Her insanın buna ihtiyacı vardır. 

İsa sayesinde O’nun yüreğine 
benzemeye başlayan insan 
yüreği, Mezmur’da sözü edi-
len “Ey Tanrı, temiz bir yürek 
yarat, yeniden kararlı bir ruh var 
et içimde” demeye başlayan 
yürek olur. Bu yürek, bu vicdan, 
insan iradesini etkiler. Günaha 
karşı uyarır. İyiliğe yönlendirir. 
Aynı yönde dileği, de-
falarca duyarız: “Mesih’te 
y ü r e ğ i m i  f e r a h l a t ! 4 0”

İSA yüreklerimize Kutsal Ruh’u 
göndererek gerçekleştirir 
bunu. Kutsal Ruh, kendi kapa-
sitesiyle kabul edeni doldurur. 
Trasformasyon anı, yersel za-
man geçer ve yürek zamanı 
gelir, İsa’nın bedeninde 
Tanrı ile bütünleşmeye geçiş 
zamanıdır4 1  bu. Bütünleşme ya 
da “komünyon olma” zamanıdır. 

ALTAR OLAN BİR YÜREK42

Tanrı’ya yaklaşan, kutsallığa gi-

ren her yürek, aynı zamanda be-
lirgin biçimde insanın bütün be-
densel alışkanlıklarını değiştirir, 
hayatını da yeniler. Zehirlerin-
den temizlenir, çünkü İsa bütün 
zehirleri (kötülük damarlarını, 
günah köklerini) temizler 4 3 . 
Tanrı’yı düşünen, O’na yüreğini 
açan ve sunan her bir Hıristiyan 
kuşkusuz İÇSEL BİR ALTAR’a, 
SUNAK olan BİR YÜREĞE sa-
hip olur. Duayla, sakramenlerle, 
erdemlerle dolu bu YAŞAYAN 
ALTAR, Tanrı’nın gözünde çok 
değerlidir. Yaralanmış, gü-
nahla paslanmış insan yenilen-
meye ve iyileşmeye başlar. 
Yüreği altar olanın bedeni 
de kuşkusuz tapınak olur.

               Peder Mikael UÇAR

1-Yeremya 17,10.
2-Yaratılış 1,26-27
3-Yaratılış 3,7-9
4-Penteteuk kitaplar(ya da Torah): 
İlk beş kitap: Yaratılış,Çıkış, Levili-
ler, Sayılar, Deuteronomio (Yasanın 
Tekrarı). 
5-Yaratılış 6,5 ve Yaratılış 8,21.
6-Yaratılış 8,21
7-C.Westermann, Genesis 1-11. 
A Commentary, Minneapolis 1984, 
p.297-299.
8-Ireneus, Adversus Haereses, IV, 
18,3.
9-L. Alonso Schökel, Dov’é tuo fratel-
lo?, Paideia, Brescia 1987, pp.26ss.
10-Yaratılış 6,6, 8,21.
11-Yasanın Tekrarı 4,29
12-Yasanın Tekrarı 10,12
13-Yeremya 17,10.
14-Birçok Teoloji Sözlüğü’ne bakılabilir: 
En önemlilerinden: I Concetti Teologici 
della Bibbia, Queriniana, Dictionary of 
Paul and his letters, InterVarsity Press, 
Downers Grove(IL) 1993,; The inter-

preter’s dictionary of the bible, vol.5, 
Abington, Nashville-Tennessee 1981.
15-1Krallar 3,12-14.
16-Bilgelik kitapları: Eyüp, Mezmurlar, 
Bilgelik, Sirak, Özdeyişler, Vaiz, Ezgiler 
Ezgisi.
17-Özdeyişler 26,23-24
18-Vaiz 9,3.
19-Yeremya 17,9
20-Özdeyişler 15,7
21-Özdeyişler 11,20
22-Eyüp 11,20
23-Mezmur 49,4 (La Bibbia di Gerusa-
lemme)
24-Özdeyişler 16,9
25-Deureonomio(Yasanın Tekrarı) 
31,27.
26-Mezmur 81,12
27-Mezmur 4,3
28-İşaya (Yeşaya) 6,10
29-İşaya (Yeşaya) 29,11-12
30-Lütuf yani Gratia ya da Grazia.
31-BENEDETTO XVI, Spe Salvi, 33, 
Libreria Editrice Vaticana.
32-BENEDETTO XVI, ibid. 33
33-Yeremya 31,33
34-Yuhanna 2,23-24.
35-BENEDETTO XVI, ibid.47
36-İSA’NIN KUTSAL KALBİ: Sacro 
Cuore: Rab Mesih İsa’nın kalbinin 
yüceltilmesi, ona tapınılması, O’nun 
kutsallığından pay alınmak istenmesi ve 
dahası O’na benzemenin arzulanması, 
olağanüstü bir “istek” değil ama 
Hıristiyanın (olması gereken) anlayışı 
olmalıdır. İSA’NIN KUTSAL KALBİ’ni 
dünyanın merkezine yerleştirmelidir. 
Bu contemplation birçok ikonada 
ve resimde İSA’nın elinde yüreğini 
sunması biçiminde ifadesini bulur. 
İSA’nın kurtarıcı  ve yenileyen sevgisinin 
işaretidir.
37-BENEDETTO XVI, ibid.
38-AMBROSIO, Il bene della morte, 
44.
39-1Tim 1,5
40-Filemone 20.
41-CCC 1033-1037.
42-PIETRO CRISOLOGO, Sermoni 
108.
43-Habercilerin İşleri 14,2
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DUA KÖŞESİ

DUANIN AŞAMALARI

Sevgili kardeşlerim,

Rabbin esenliği sizinle olsun. Geçen sayılarda dua 
hakkında konuşurken, size dua’nın “Rab ile birlik-
te kişisel bir ilişki” olduğunu yazmıştım. Bu ilişkiyi, 
aşama aşama gelişen, okula giden bir çocuğa 
benzetebiliriz. Okula giden bir çocuk elinde kalem 
tutmayı, sonra şekiller çizmeyi, daha sonra da yazı 
yazmayı öğrenir. Bu örnek, “dua” için de geçerlidir.
Bu nedenle bu sayımızda Duanın beş aşaması 
hakkında sizinle konuşmak istiyorum.
1.“Boş” sözler aşaması
- İçinde bir içerik olmayan, Karmaşık düşüncelerin 
akışı olan duadır. Yani aslında dua değildir. En yaygın 
şekilde yapılanı da budur! İsa, bu gibi yakarıları 
istememiştir. Matta 6:7 (Ayinler, tespih duaları, ko-
münyonlar, günah çıkarmalar...)
Bu durumdan kurtulmak mümkün müdür? Tabii ki! 
Ancak bu aşamayı atlamak, kanserden iyileşmek 
gibidir. Tıbbi müdahale gerekir. Sabır gerekir. Kend-
isini hasta hissetmeyen bu durumdan çıkamaz!
2.“Monolog” dualar
- Bazı zamanlarda Allah ile konuştuğumuzun 
farkında değilmişiz gibi dua ederiz. Sanki Allah bir 
kişi değilmiş, canlı değilmiş ve bizi dinlemiyormuş 
gibi dua ederiz. Monolog, kendi kendine konuşmak 
demektir. Bir iletişim değildir! Bu şekilde dua etmek 
de çok yaygındır. Bu dua tehlikelidir! Çünkü kişi dua 
ediyormuş gibi görünür ama aslında dua etmez. Bu 
tür duanın kötülüklerimize bir faydası yoktur. Kötül-
ükleri iyileştirmez, vicdanın uyumasını sağlar.
3.“Diyalog”
- Allah ile bir diyalog kurduğumuz zaman gerçekten 
dua ederiz. Allah, o zaman bizi dinleyen, bizi gören, 
bizi seven canlı bir kişi olur. O zaman dua sıcak olur. 
O anda O’na inançla dertlerimizi anlatırız ve O’nu 
dinleriz.
Önce duanın merkezinde biz vardık, artık O da 
vardır. Biz ve O, O ve biz. Allah bize dokunabilir, bizi 
iyileştirebilir, bizi değiştirebilir.
Eğer hep bu dua aşamasında kalabilirsek sevgi 
eylemlerimizde büyük gelişmeler kaydederiz, kötül-
ükten kurtuluruz. Bu aşamada kalmak ve gerile-
memek için gayret ve yöntem gerekir.                                         
4.“Dinlemek”
Diyalog aşamasına ulaşınca, bu aşamanın ötesine 
geçmek gerekir. Bu nasıl yapılır? Öncelikle “tem-
izlenmek” gerekir. Gururdan kurtulmak gerekir. Yü-
zlerimizdeki maskeyi sökmek gerekir. Yapılması 

gereken ilk şey doğruları söylemek, içimizde 
doğrucu olmaktır. Büyük bir gayretle kendimizi se-
faletimizin karşısına koymaktır. Büyük zavallılığımızla 
O’nun karşısında durmaktır. Biz gerçekten teslim 
olduğumuzda, Allah gerçekten konuşabilir.

Allah, bizimle konuşmak için 4 yol kullanmaktadır:
• Akıl ve zihin: Allah anlamamızı sağlar. Problemleri 
yeni bir ışıkla anlamamızı sağlar. O harekete geç-
mez, Sesi gizlidir ve çok zor işitilir.
• İstekler: Allah, bizim istememizi sağlamaktır. Allah 
tatlı bir ses ile içimizde arzular yeşertir ve yapmak 
istediğimizin olması için bize güç verir.
• Duygular: Hepimiz uzun bir duadan sonra büyük 
mutluluk ve iç huzur hissetmişizdir. Bu anlatılması 
zor bir duygudur. Bazen büyük neşe, bazen sadece 
iç huzur, bazen duygulanma... Allah’ın hislerimize 
dokunması mümkündür. Eğer sonunda somut 
bir şekilde iyilik elde ediliyorsa, bu duygunun Allah 
ile gerçek bir temasın sonucu olduğundan emin 
olabiliriz. İsa’nın dediği gibi, “ağacı meyvelerin-
den tanıyacaksınız!” Eğer bu içsel zamanlar bizim 
cömertliğimizi geliştiriyor, sevgide olgunlaştırıyor, 
bencilliğimizi azaltıyor ve alçakgönüllü olmamızı 
sağlıyorsa o zaman meyve vermişizdir.
• Hatıralar ve tecrübeler: Allah bazen geçmişte 
attığımız yanlış adımları bize hatırlatarak hafızalarımıza 
konuşur. Acılar ve neşeler, başarısızlıkları ve 
başarıları hatırlarız. Bazen geçmişte özlediklerimizi 
hatırlarız, çok sevdiklerimizi hatırlarız. Ya geçmişteki 
bir günahı ya da hatanın acısını hatırlarız. Konuşan 
Allah’tır! O bizimle çok konuşur! Ama sorun, O’na 
cevap verebilmektir.



DUA KÖŞESİ

5.“Sevgi”
Sevgi, duanın zirvesidir. Dua hayata dönüştüğünde 
sevgidir. Dua, O’na tamamen teslimiyete dönüştü-
ğünde sevgidir. Dua harekete, adanmaya, kendini 
sunmaya dönüştüğünde sevgidir. O’na sade bir 
bakışla bakıp her şeyi anlamanızı sağlayan sevgidir.

Zirveye varılır, ancak sonra inmek gerekir. Zirvede 
çadır kurulup oturulmaz. Biz zavallı insanlar ineriz. 
Ama azizler kalırlar. Ama o zirveyi hep hatırlarız ve 
Allah’ın bizi ne kadar sevdiğini biliriz. Orada hep 
bir aziz vardır. Ama duamızın temelinde o zirveye 
gitmeyi hedeflemeliyiz. Duanın inişi ve çıkışı vardır. 
Derinliği ve sığı, dört mevsimi vardır. Daha sakin bir 
duaya alışmalıyız. Dinlemeden oluşan dua daha 
zengin sevgiden oluşan dua daha etkilidir. “Rab, 
Rab diyen Hükümdarlığa girmeyecektir, Babamın 
isteğine yapan girecektir”. Dua, Allah’ın arzusunu 
gerçekleştirmeyi kararlı bir itaatle sürdürmek de-
mektir.

Rabbimiz İsa, bize de Babası ile samimi olmayı öğ-
retsin.

                                                     John FARHAD



E f k a r i s t i y a  K o n g r e s i , 
Efkaristiya’nın, Katolik Kilisesi’nin 
yaşamı ve misyonunun merke-
zindeki yerini vurgulamak ve bu 
gerçeğe olan farkındalığı artır-
mak ve toplumsal etkisine dik-
kat çekmek için gerçekleştirilen 
bir uluslararası toplantıdır. Papa 
tarafından liderlik edilen bir La-
tin Katolik Kilisesi etkinliğidir. 
Genellikle uluslararası bazda, 
dünyanın bir ülkesinde, dört yıl-
da bir yapılır. Günlük Efkaristiya 
kutlamaları etkinliğin kalbidir. 
Geniş anlamda kongre; dini faa-
liyetler, toplantıları, tanıklıkları ve 
hafta boyunca süren çalıştalar 
içerir. Geçtiğimiz en son kong-
re 2008’de Quebec-Kanada’da 
gerçekleşmiş ve dünya 2012’de 
Dublin-İrlanda’da gerçekleşecek 
yeni kongreye hazırlanmaktadır. 
Türkiye Katolik Ruhani Reisler 
Kurulu Gençlik Komisyonu ola-
rak 2011-2012 yıllık planında 
en önemli hedefimiz Türkiye’de 
gerçekleşecek ilk Efkaristiya 
kongresini gerçekleştirmektir. Bu 
bağlamda biz faaliyetin kalbine 
hem Efkaristiya hem de Meryem 
Ana’yı yerleştirerek bir başka 

boyut kazandırıyor olacağız.

Gençler için Efkaristiya Kong-
resini üç adımda ele alıyoruz:

1.ADIM Bugünden kongreye ka-
dar geçecek zaman,
Gençleri, Efkaristiya ve 
Meryem’in yaşamın merkezi 
oluşuna odaklanan bir yeni-
lenme ve diyalog programına 
davet ediyoruz. Bu yansımalar 
Efkaristiya ve Meryem hakkın-
da, Dünya Gençlik Günleri 2011 
sırasında tanıtımı yapılan ve katı-
lımcılara dağıtılan, YOUCAT kita-
bı temel alınarak hazırlanacaktır. 
IEC2012, Dublin’de gerçekleşe-
cek uluslararası Efkaristiya kong-
resinde (http://www.iec2012.
ie/) ortaya konan, Efkaristiya’nın 
dört elementini temsil eden dört 
ana ikonu sembol alacaktır.

2.ADIM Kongre boyunca,
Gelecek günlerde detayları ta-
nımlanacak ve sadece gençler 
için özel olarak planlanan bu 
kongre dini paylaşımlar, müzik 
yoluyla iletişim ve sosyal faali-
yetleri içeren bir programa sahip 

olacaktır.

3.ADIM Kongre sonrasında,
Kongre, uzun bir yolculukta 
sadece ufak bir adımdır. Umu-
dumuz bu kongreye katılan 
gençlerin, normal bir Hıristiyan 
yaşamının gerekleri olan, Mesih 
İsa ile diyalog, hizmet etmenin 
farklı yolları, kilise ile bütünleşme 
konuları üzerinde yoğunlaşmaya 
devam edebilmeleridir.

Bir sonraki uluslararası Dünya 
Gençlik Günü, Rio’da (Brezilya) 
23-28 Temmuz 2013 zaman 
aralığında gerçekleşecek, şimdi-
den ajandalarınıza not ediniz. Bu 
buluşmanın teması; “Gidin, bü-
tün ulusları öğrencilerim olarak 
yetiştirin.”(Matta 28,19) olacak.

7-8-9 Eylül 2012 tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleşmesi tasarla-
nan “EFKARİSTİYA KONGRESİ” 
Rio’ya hazırlıktaki ilk adım ola-
caktır.
Hepinizi bu eşsiz tecrübede biz-
lerle olmaya davet ediyoruz.

                           İrem Kısakürek

Roma’da düzenlenen “II. Avru-
pa Üniversiteli Katolik Gençler 
Toplantısı”na Türkiye’yi temsilen 
Padre Claudio Monge ile birlikte 
5 kişi katıldık. Toplantının amacı 
biz gençlerle üniversite hayatı-
mızda Hıristiyanlığımızı daha iyi 
yaşayıp, yayabilmemiz için neler 
yapabileceğimizi birkaç yönden 
tartışmaktı.
Toplantının ilk günü Tor Vergata 
Üniversitesi Ekonomi Fakülte-
sinde değişik şirketlerden gelen 
CEOlar (Telecom Italia, Thales, 
Ferrari markasını dizayn eden 

Pininifarina gibi), kardinaller ve 
gençler olarak konuşmalara 
başladık. Üniversitedeki Hıristi-
yan  yaşamımızda karşılaştığımız 
güçlükler ve üzerimize düşen so-
rumluluklardan bahsedildi daha 
sonra gençlerden gelen sorular 
cevaplandı. Dualar ve Efkaristiya 
ayiniyle devam edildi.
Pazar sabahı Papa ile yapa-
cağımız ayine katılmak üzere 
Vatikan’a doğru yola çıktık. Gü-
zel bir ayin ve Papa’nın halkı se-
lamlamasından sonra Roma’da 
serbest vakit geçirmemiz için 

bize fırsat verdiler.
Üçüncü günümüz farklı dillerden 
gruplara katılarak workshop ya-
pıp, üniversiteli gençlerin “kültü-
rel, sosyal, ekonomik, iletişim-
sel, bilimsel, teknolojik ve politik” 
açıdan problemlerini tartışmakla 
geçti. Farklı açıdan problemlerini 
tartışmakla geçti. Farklı kültür-
lerden geldiğimiz için birbirimizin 
üniversite hayatında neler yaptı-
ğını ve ne şekilde dini eğitim al-
dığını öğrenmek değişik bir de-
neyim oldu.
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GENÇLİK KOMİSYONU

“I.Türkiye Efkaristiya ve Meryem Ana Gençlik Kongresi” 
7-8-9 Eylül 2012

II. Avrupa Üniversiteli Katolik Gençler Toplantısı



Aynı akşam Papa II. Jean Paul’un 
azizlikten önceki mertebeye 
ulaşmasının yani “mutlu” ilan 
edilmesinin 1. yıldönümüydü. Bu 
nedenle 2000 yılında Roma’da 
düzenlenen Dünya Gençlik Gü-
nünde, Papa’nın gençleri selam-
ladığı Tor Vergata meydanında 
yani üniversitenin bulunduğu 

yerde bir kutlama düzenlendi. 
Papa’nın o yılki konuşmaların-
dan kesitler izledik ve hep bera-
ber ilahilerle kutlama yaptık. Son 
gün, yaptığımız konuşmalar ve 
katıldığımız konferanslar sonu-
cunda biz Hıristiyan gençler için 
ortak bir platform oluşturmak 
adına temeller atılmasına karar 

verildi. Bu, Avrupa çapında bir 
Katolik Üniversite’nin kurulması 
yolunda bir yaz okulu ve sosyal 
medyada gençlere özel bir ağ 
kurulması olarak neticelenebile-
cek önemli bir çalışmaydı. Hepi-
miz için güzel bir tecrübeydi.
         Vanessa Berirmen, İzabel 
Cankardeş, Antonio Musabini

Maranatha Haziran2012
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Ertesi gün halk Yoakim’in evinde toplandı. Kötü planlarını 
uygulayıp Suzanna’yı ölüme mahkûm ettirmeye kesin 
kararlı olan iki yargıç da oraya geldi. Herkesin önünde 
şöyle dediler: “Hilkiya’nın kızı, Yoakim’in eşi Suzanna’yı 
getirin”. Onu çağırdıkları zaman Suzanna annesi, babası, 
çocukları ve bütün akrabalarıyla birlikte geldi. Suzanna o 
denli zarif ve güzeldi ki, iki kötü adam, ona bakmak zevkin-
den yoksun kalmamak için yüzündeki peçeyi kaldırmasını 
istediler. Suzanna’nın ailesi ve orada bulunan herkes 
ağlıyordu. Ardından iki yargıç halkın önünde ayağa kalktı, 
ellerini Suzanna’nın başına koyup onu suçlamaya başladı. 
Suzanna ağlıyordu, ama Rabbi’ne inanıyordu. Onun için 
başını göğe doğru kaldırdı. İki adam şöyle tanıklık etti: 
“Biz bahçede yürüyorduk. Ardından bu kadın iki hizmetçi 
kızla geldi. Asıl kapıları kilitledi ve hizmetçilerine gitmelerini 
söyledi. Sonra Bahçede saklanan genç bir adam ona 
yaklaştı ve onunla birleşti. Biz Bahçenin bir köşesindeydik 
ve olup bitenleri görünce koşup geldik. Onları bu eylemi 
işlerken yakaladık. Adamı tutmaya çalıştık, ama o bizim 
için çok güçlüydü. Koşup kapıları açtı ve kaçtı. Kadını 
yakalamayı başardık. Ona adamın kimliğini sorduk, ama 
yanıt vermeyi reddetti. Doğru tanıklık ettiğimize ant içi-
yoruz”.

Bu iki adam hem toplumun önderlerindendi, hem 
de yargıçtı. Bu yüzden halk onların öyküsüne inandı, 
Suzanna’yı ölüme mahkûm etti.
Suzanna yüksek sesle bağırdı: “Ey ölümsüz Tanrı, sen-
den hiçbir şey gizlenemez. Sen tüm olacakları önceden 
bilirsin. Şimdi ölmek üzereyim, ama suçsuz olduğumu 
biliyorsun. Ben neden öyleyim?”.
Rab Suzanna’nın duası duydu, ölüme mahkûm edilmek 
üzeredeyken Daniel adındaki genç bir adamı konuşturdu. 
Daniel şöyle bağırdı: “onun ölümüne neden olan taraflar-
dan biri olmayı reddediyorum!”.   (Suzanna 28-44)                  

Ne yazık ki günümüzde de meydana gelen ve pek çok 
durumdan farklı olmayan Suzanna’nın hikâyesidir bu: 
mutlu ve sadık bir şekilde evliliğini devam ettirmesine 
rağmen güzelliği yüzünden, ona sahip olabilmek için her 
şeyi yapmaya hazır olan zengin ve güçlü erkeklerin kon-
trol dışı ve acımasız arzularının merkezindeki bir kadındır 
Suzanna. Bu kişilerin taleplerini reddetmesi yüzünden, 
suçsuzluğuna rağmen, ölüme mahkûm edildi. Bunu 
gibi haksız suçlamalar ve kıskançlıklar sebebiyle işlenen 
cinayetleri gazetelerde okumaktayız. Maalesef kadınlar 
çoğu kez susmaya ve olanaksızlıklar yüzünden kendisini 
savunmaktan yoksun kalmışlardır.
Fakat Suzanna için beklenmeyen ve öngörülmeyen bir 
durum oldu.
Kral Nabukadnezar sürgününün hemen ardından, 

Babil’deki Yahudi diyasporası dönemindeyiz. Yukarıda 
sadece bir bölümünün alıntısını yaptığımız Kutsal Kitap’ın 
Katolik versiyonundaki bu olay, Daniel Kitabı’nın 13. 
bölümünde yer almaktadır. Suzanna’nın bu hikâyesi Eski 
Antlaşma’nın İbrani/Arami dilinde yazılı kitapları arasında 
olmadığı ve elimize sadece Yunanca ulaştığı için Protes-
tanlar tarafından “Apokrif metinler” arasına alınmıltır. Ama 
bu yüzden, özellikle Protestan Kutsal Kitabının geleneksel 
olarak Apokrif kitaplar eklenmeden basıldığı Türkiye gibi 
yerlerde, birçok Hıristiyan  böylesine unutulmaz bir hikây-
eyi okuyamamakta, dolayısıyla da tanıyamamaktadırlar.

Suzanna’nın yukarıdaki okuduğumuz hikâyesini 
düşünürsek, bu metnin ilk Hıristiyan  nesilleri için ne ka-
dar değerli olduğunu anlayabiliriz. 2. asrın başlarından 
beri Roma mezarlarının duvarlarının üzerinde, altı duvar 
ikonasının ilkinde Suzanna’nın hikâyesinin işlenmesi ve 
ayrıca İtalya ve Galya’da erken dönem Hıristiyan lahitleri 
üzerinde kabartmalarla Suzanna’ya ait bazı bölümlerden 
sahnelerin bulunması bunun bir kanıtıdır. Buna ek olarak 
3. yüzyılda, İskenderiyeli Origen tarafından, Suzanna’nın 
hikâyesinin haksız yere zulüm gören ve mahkûm edi-
len, ama sonunda Tanrı tarafından kurtarılanların örnek 
hikâyesi gibi «Yunan Dili’nde Mesih İsa’nın tüm kiliseler-
inde mevcut olduğu ve Yunanlılar tarafından bilindiği» bir 
kıstas olarak gösterilmiştir.

Bugün de Suzanna’nın bu hikâyesini teolojik ve ruh-
sal öğreti olarak okumakta fayda vardır. Katolik ge-
leneklerine göre bu olayın eklendiği Daniel kitabının 
tümü, teselli verme amacını gütmektedir. Bu hikâye, 
günümüzün denemeleri ve acılarında olduğu gibi, 
geçmişin anlatımları ve örneklerinde de -Babil veya 
Pers sürgünü zamanlarında olduğu gibi- Rabbin
kendi topluluğuna sözünü ulaştırarak zayıfların yanında 
olduğunu anlatmaktadır.

Güzelliğin ve bilgeliğin tecelli ettiği, İsrail’in faziletli erkek 
ve kadınlarının sürgün fırtınasında diğer milletlerle karıştığı 
anda yaşanan dini olarak popüler, tarihi ve efsanevi 
bir hikâyeden bahsediyoruz: hayatı yitirme pahasına, 
Tanrı’ya bilgelik ile sıkı sıkıya bağlanılması sonucunda 
Tanrı lütuflarını döker.

Tanrı’ya sadık olmakla daha güzel ve daha güçlü olunur: 
Suzanna’nın sonu gelmeyen trajik hikâye siyle bize an-
latmak istediği de budur. Haksız yere suçlandıktan sonra 
iman şehitliğine kadar uzanan bir sadakatle, Rab’be 
güvendiği için ölüme mah kûm edilen bir suçsuzun 
yakarışlarını işiten Tanrı’nın gücü ve bilgeliği, Suzanna
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KUTSAL KİTAP’TAKİ KADINLAR

BİR MASUMUN HAYKIRIŞI SUZANNA   



gibi faziletli bir kadının güzelliği üzerine parlamaktadır.

Ama bu eşsiz güzellik, açgözlü ve adaletsiz iki üst düzey 
yaşlı yargıcın cinsel tutkuları yüzünden tahrip edilmiş ve 
çökmüştü: Kutsal Ruh’un armağanlarından olan akıl ve 
bilgelik lütfuna bürünmüş Daniel adında cesur bir gencin, 
iffet ve hayranlık duyguları sayesinde, iki istismarcı 
yargıcın suçlamalarıyla kirlenen bir suçsuzun kanı, na-
muslu ve ahenkli bir şekilde tekrar paklanmıştır.
Bu hikâye, orada hazır bulunan tüm halk meclisinin 
“Tanrı, kendisine inanıp güvenenleri kurtarır” sözleriyle 
Tanrı’yı överek son bulmaktadır.

Öyle ki, o tarihsel dönemde anlatılanlar, Tanrı’nın bilgelik 
ve gücünün İsrail’e askeri ya da siyasi bir nitelik vermekten 
ziyade, Tanrı’nın öğretisine sadık İsraillilerin kahramanca 
davranışlarının güzelliğinde yaşamayı öğretmektedir.

O halde sürgün zamanında bile Tanrı’ya hizmet etmek 
ve kanunlarına sadık kalmak Suzanna’nın örneğinde de 
olduğu gibi mümkündür.

Tersine, adaletin ta kendisi dramatik olarak, kendisini 
garantör olarak gösteren adalet adamları tarafından ihlal 
edilmişti. Çok zengin olup Yahudiler tarafından saygınlık 
gören Suzanna’nın kocası Yoakim’in evini sık sık düzenli 
olarak ziyaret edenlerden bahsetmekteyiz. İnsanların 
gözünde bir rehber ve model sayılan bu iki “yaşlı”, aslında 
sinsi ve sapıktırlar. Günlük ziyaretlerinden dolayı o evi, 
bahçesini ve Suzanna’nın alışkanlıklarını iyi tanıyorlardı. 
Suzanna’nın belli bir saatte banyo yapmak için geleceğini 
ve hizmetçilerini oradan göndereceğini biliyorlardı. Ora-
dan uzaklaşmış gibi yaparak içeride saklanmışlardı. 
Uygun bir zamanda, gündüz vakti bile kimsenin 
görmeyeceğinin ve böylece birşey anlatamayacağının 
bilincinde, kötülük yapmak uğruna için avlarını yakala-
maya atılmak için saklandıkları yerden çıkmışlardı.
Peki, Suzanna nasıl tepki gösteriyor? Ölüm ve hayat 
arasındaki çizgide tek başınadır: eğer kendisini onların 
isteğine teslim ederse, Tanrı’nın huzurunda günahkâr 
olarak ölümü tadacaktır; onlara karşı çıkarsa da bu kötü 
niyetli yargıçların eliyle mahkûm edilip, ölümü görecektir. 
Ama bu iki ölüm arasında Suzanna, kendisini ebedi hay-
ata götürecek olan ölümü seçiyor: “Rabbime karşı günah 
işlemektense, sizin masum kurbanınız olmayı yeğlerim!”.
Fakat kötülüğün kurbanı bir masum, Tanrı’dan yardım 
dilemekten başka ne yapabilir? Böylece Suzanna büt-
ün kaygılarını Rabbe haykırıyor. Ama erkek sesleri ve 
saygınlıklarıyla, daha güçlü olan yaşlılar da kendilerini sa-
vunuyorlar! İnandırmak için dürüst olmak yetmez, özel-
likle de bir kadın isen…
Böylece, halkın huzurunda seslerini duyuranlar tarafından 
aşağılanmış ve iftiraya maruz kalmış Suzanna, ölüme 
mahkûm ediliyor.
Kendisini suçlu görmemektedir. Yaşlıların o utanç verici 

sözlerine başka söz eklemeyerek gözlerini Gökyüzüne 
çeviriyor: Suzanna masumiyetini onu dinlemeyi red-
deden insanların huzurunda değil, Tanrı’nın huzurunda 
haykırıyor. “Ey ölümsüz Tanrı, senden hiç bir şey gi-
zlenemez. Sen tüm olacakları önceden bilirsin. Şimdi 
ölmek üzereyim, ama suçsuz olduğumu biliyorsun. Bu 
adamların yalan söylediğini biliyorsun”.

Rab bu haykırışa sessiz kalabilir miydi? Hayır. Öyle 
ki şaşırtıcı bir şekilde Tanrı cevap veriyor: cesaretli 
davranışıyla, güçlülerin küstahlığına karşı gelen bir genç 
olan, Daniel adında bir peygamber aracılığıyla, aldat-
malar ve gerçekler su yüzüne çıkıyor. Keldani Dili ve 
Edebiyatı eğitimini almak için Babil sarayında bulunan bu 
Yahudi genç, güçlülerden korkmayarak haksızlığa karşı 
sesini yükseltiyor. Ve bir kez daha yine son karar bütün 
kaderleri tersine çeviren Tanrı’nın oluyor: sapık, küstah ve 
yalancılar mahkûm edilecek ve masumluğu kanıtlanan 
Suzanna ise Tanrı’ya güvenerek kurtulacaktır.

Kurnaz bir manevra ile sahtekârlıkları gün yüzüne çıkarak 
adaleti sağlayan Daniel’in kitabını okumak da size kalmış!

Rab bugün de, ayaklar altında onurları çiğnenenlerin 
haykırışlarını duymaktadır. İstismar kurbanlarının acılarını 
hafifletir. Devamlı olarak erkeğin zorbalığına maruz kalıp 
bu kaderleri yüzünden kendi ev ortamında gizlice ağlayan 
kadınları teselli eder.

Aziz Meryem, cesaretli kadın, sen ki saat üçte kederin-
le haçın altında, suçsuz olarak ölen Oğlunun acısını 
paylaştın ve böylece bu yeryüzündeki tüm annelerin 
acılarını üzerine aldın. Bizlere de dayanma cesaretini 
bahşet.

Günlük sıkıntıların ağırlığını taşıyan bizlerin, umutsuz 
bir ruh hali ve pes etme duygularından ziyade, Rabbin 
merhametli ellerinde huzur içinde korunduğumuzun bil-
incinde olarak dayanmamız için güç ver.

Acıların dayanılamaz hale geldiğini düşündüğümüz ve 
hayatımızı sonlandırma eğilimine yöneldiğimiz anlarda 
da, bizleri varlığınla teselli et. Bizlerin yanında otur, ümit 
sözlerini bizlere tekrarla ve bizler için dua et ki, bizler de 
sana dualarımızla seslenerek, senin adına yazılmış bu 
çok kadim dua ile seni onurlandıralım:
“Allah’ın Aziz Annesi, denemelerde olan bizlerin 
yakarışlarını hor görme ve bizi her tehlikeden kurtar, ey 
şanlı ve mutlu Bakire”. Amin.

                                                                       Marigrazia

Maranatha Haziran2012
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Bilim insanları ve düşünürler, dinin ve inancın köke-
nini, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl yayıldığını erken 
dönemlerden bu yana merak etmişlerdir. Bu merak, 
onların birçok fikir üretmesini ve hatta çeşitli teoriler 
ortaya çıkarmalarını sağlamıştır. Dinsel düşünceyi 
sorgulamak, genellikle Reform ve Aydınlanma 
dönemine tarihlense de bu gelenek çok daha 
öncelere gitmektedir. Birçok dinsel akım, büyük 
dinlerin sorgulanmaları, eleştirilmeleri ve onlara 
oluşturulan alternatiflerle ortaya çıkmıştır. Yanı sıra 
insanlar, yeni toprakları keşfettikçe, oradaki halkları 
ve inançlarını da gözlemlemiş, anlamaya çalışmış 
ve kaleme almışlardır. Özellikle yeni kıtaların keşfi, 
Avrupa dünyası için büyük bir şok olmuştur. Aslında 
bizlere, tarih derslerinde anlatılanlardan çok daha 
fazlası vardır bu keşiflerde.
Avrupalı kâşifler, yeni kıtalarda yeni insanları ve yeni 
kültürleri tanıdılar. Bu kültürlere mensup insanların, 
kendi dünyalarından oldukça farklı yerlerde, farklı 
felsefe ve inançlarla yaşadığını gördüler. Ameri-
ka kadar Afrika ve Asya da bu çeşitlilikle, Avrupa 
insanlarıyla tanıştı. Bu tanışma sürecini takip eden 
kolonyalist dönemde, Hıristiyanlığın yayılması kadar, 
bu inançların yapılarının ne olduğu da anlaşılmaya 
çalışıldı. Bu merak, tarih, coğrafya, 
arkeoloji, antropoloji, dil bilim gibi 
birçok bilim dalının kendi içinde 
büyük devrimler yaşamasına da 
katkı sağladı.
Bu bilim dallarının arasında arke-
oloji, bir yandan da eski ve yeni 
ahitte anlatılan alanlara yönelerek, 
bu hikâyelerin geçtiği alanları or-
taya çıkarmaya heveslendi. Birçok 
kazı, bu motivasyonla yapıldı. Bu 
kazılar yine bambaşka inançları 
ve öğretileri ortaya çıkardı. Birçok 
bilim adamı ve düşünür, ellerindeki 
bu verilere, insanlığı anlamaya ve 
sınıflandırmaya çalıştılar. Bir yandan 
da inancın tarihçesini, kökenlerini ve 
özelliklerini açıklamaya çabaladılar. 
Bugün çoğu kabul edilmeyen ya da değişmiş olan 
birçok teori ortaya koydular. Peki neler buldular? 
İnancın kökeni neydi? En önemlisi, insanlar nelere, 
neden inanmışlardı?

İlk insanların, genellikle doğayla ilişkili inançları olduğu 
görülmektedir. Örneğin yağmurlar, yıldırımlar, kar, 
aşırı sıcaklar vb. gök olaylarına açıklanması ve kon-
trolü zor olduğu için uzun süre bir anlam verilememiş, 

bu nedenle Tanrısallaştırılmış ya da tanrıların öfkeleri 
olarak açıklanmıştır. Korku ve ilerleyen dönemlerde 
tarımla ilişkileri nedeniyle bu gök olaylarının, dinsel 
önemleri arttığı gibi çeşitli inançlara mensup rahi-
plerce gözlemlenmiştir. Yani ilk meteorolojik ve as-
trolojik gözlemler, farklı kıtalardaki, farklı kültürlere ve 
inançlara mensup rahiplerce yapılmıştır. Deprem, 
kıtlık, toprağın verimsizleşmesi, sel ve taşkınlar, 
hastalıklar, salgınlar, yangınlar, hayvan saldırıları yine 
insanların kontrol edemediği doğaya bağlı olaylardır. 
Bunlar, tanrıların öfkesi olarak açıklanmakla birlikte, 
tanrıların koyduğu bir düzen, tanrıların aralarındaki 
sürtüşme, tartışma, kavga, dövüş vb. şekillerde de 
mitleştirilmiş ve açıklanmak istenmiştir. İnsanların 
korkuları, bu olayların ya da alanların (dağlar, ovalar, 
nehirler, adalar vb.) kutsal kabul edilmesine sebep 
olmuştur. İnsanlar, korkularını aşmak için bu tanrılara 
tapınarak öfkelenmemelerini engellemeye ve ta-
leplerini iletmeye çalışmışlardır. Bir başka yönüyle 
insanların bu düşünsel dünyası, doğayı ve yaşamı 
kontrol etme çabasıydı. Doğa, insanların her zaman 
kontrol etmeye çaba gösterdikleri; ancak bugün 
bile başaramadıkları yaşam alanlarıdır. Çünkü doğa, 
insanın en büyük korkusunu bünyesinde her za-

man barındırır: ölüm.
Ölüm, insanlığın geçmişten bu 
yana açıklamaya çalıştığı en büyük 
korkusudur. Bütün inançlar, yaşam 
kadar ölüme de bir açıklama getirir. 
Bu açıklamaların ortaya çıkardığı 
sonuç, öte dünya inancıdır. Kısaca 
özetlemek gerekirse, insanlar, ruh-
sal olarak ölümden sonra insanların 
bir başka dünyaya geçtiklerine, 
yargılanarak cennet ya da cehen-
neme gönderildiklerine ve son-
suzda kadar orada yaşadıklarına 
inanmışlardır. Birçok inançta, ölen 
bir kişi asla yaşayanlar dünyasına 
geri dönemez; yaşayanlar da ölül-
er dünyasına inemez. İnançlar ve 
mitler, evrenin yaratılışından bitkile-

rin ve yeryüzü şekillerinin oluşumuna kadar birçok 
konuyu açıklamaya ve anlatmaya çalıştığı gibi, öte 
dünyayı da kimi zaman detaylıca aktarmışlardır. 
Yaşamın dünyasındaki adaletsizlikleri, öte dünyadaki 
ödül ve ceza dünyası ile gidermeyi hedeflemişlerdir. 
Kimi inançlar ise reenkarnasyon yani ruh göçü ile 
bu dengeyi sağlamayı ve açıklamayı amaçlamıştır. 
Dolayısıyla ölümden sonraki yaşam, hem yaşayanlar 
hem de ölümlü insanlar için bir teselli hem de adalet 
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kaynağı olmuştur. Birçok inancın da altını çizdiği 
gibi yaşam ve ölüm, insanlar için zıt, fakat birlikte 
düşünülen bir denge unsuru olmuştur.

Bu yüzden insanlar, iyilik ve kötülüğü de anlamaya 
ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu sübjektif ka-
vramlar, kimi inançlarda tanrılaştırılmış ya da tanrılara 
paylaştırılmıştır. Kimi tanrılar kötü mizaçlı anlatılmış 
ve kötülüğün sebebi olarak gösterilmiştir. Kötü ol-
masalar da karanlık ve tekinsiz tanrılar, yaşamın 
kötülüğünü ve tekinsizliğini sembolize etmiş, iyiliğin, 
bilgeliğin, barışın ve adaletin tanrıları ise kötülüğe 
karşı eşitliğin, sürekliliğin ve dengenin sembolleri 
olmuşlardır.
Peki tüm bunlar arasında Rabbimiz İsa Mesih 
nerededir?
Eski Ahit’te Tanrı, Yahudilere ve elbette ki bizlere, 
etraftaki diğer tanrılardan farklı olduğunu, kudretini 
ve tekliğini her zaman söyler. O döneme hemen 
bir bakalım. Yahudilerin inancı gerçekten farklıdır 
ve Yahudi halkının sık sık bocalamasına sebep 
olacak bir dünya vardır. Onlar dışındaki tüm halklar 
çok tanrılıdır. Bu tanrılardan bazıları çok daha güçlü 
olarak tasvir edilir. Onlara çeşitli sunularda bulunulur; 

hatta ilk doğan çocuklar bile kurban edilir. Ancak 
Eski Ahit’in tanrısı büyük sunular peşinde değildir. 
Kimi zaman öfkesini gösterse de ilk doğanların 
başka tanrılara değil kendine ait olduğunu söyler 
ve onları asla kurban olarak istemez. Bu yüzden 
İbrahim Peygamberden sunulması istenen aslında 
evladı değil imanıydı. Eski Ahitte de Tanrı, sunular-
dan çok Yahudilerin imanlı olmasını ve kendisine 
bağlı kalmalarını ister. Fakat bunun çevrelerindeki 
çok tanrılı inançlar arasında çok zor olduğunu bilen 
Tanrı, Eski Ahitte sürekli kendisine bağlılığı ister ve 
her ne olursa olsun onları bırakmayacağını vurgular.

Mesih İsa ise dünyaya gelişi ve dirilişiyle insanların 
aslında en büyük korkusunun, ölümün, tesellisi ve 
kurtarıcısı olmuştur. Ancak O’nun ölüm ve diriliş 
öğretisi, elbette bedensellikle sınırlı kalmamıştır; 
ruhsaldır da. İnsanlığın en büyük korkusu olan ölü-
mü yenmiş, insanlara sonsuz yaşamın ve dirilişin 
yolunu, bizzat insan bedeni alarak açmıştır. Mer-
hameti, sevgisi ve bizleri kul değil çocukları olarak 
tanımlaması ile, ölümü bir acı ve felaket duygusu 
yerine, Rable olan yolculuğumuzun sürmesi olarak 
düşünmemizi ve hissetmemizi sağlamaktadır.

Maranatha Haziran2012
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Doğa ise Tanrı’nın insanlara kontrol etmek yerine 
emanet ettiği yaşam alanıdır. Kutsal Kitap’ta doğa-
insan ilişkisine bakıldığında doğanın, kontrol ed-
ilmekten çok korunması için verildiği görülür. Çünkü 
doğayı ve insanı yaratan Tanrımız, insanın doğaya ne 
kadar bağlı olduğunu belirtmektedir. İnsan, doğayı 
korumalıdır; çünkü yaşamak için ona ihtiyacı vardır. 
Doğa, insanın gerçek yaşam alanıdır. Kontrol hırsı 
ve duyarsızlığın, bugün doğada yaşadığımız kirlilik 
ve yok olma sürecine gidebileceğine dair bizi çok 
önceden uyarmıştır. Böylece Rab, bizim doğadan 
korkmak yerine, onu tanımamız, korumamız ve 
dengeli biçimde yaşamamız gerektiğini söylemek-
tedir.

Peki ya diğer inançlardan insanlar ve birbirine ben-
zeyen, kimi zaman aklımızı karıştıran hatta bazılarını 
ateist bir düşünce sistemine yönelten ortaklıklar. 
Basit bir okumayla şöyle söze başlanabilir. İnanç, 
öncelikle bir anlama ve anlamlandırma biçimidir. 
İnsan, çevresini, yaşadıklarını ve kutsal olanı anla-
maya ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Biz insan-
lar, bir kuşun renklerinin güzelliğini anlamayı isteriz. 
Bunu açıklamak ve bilmek isteriz. Bu duygu önce 
din olarak kendini göstermiş, sonra bilimi ortaya 
çıkarmıştır. Bu ve benzeri meraklar, bilim sayesinde 
açıklanabilmektedir. Ancak elbette bilim her şeyi 
açıklayamaz. Aslında Tanrı da açıklamaz. İlginçtir, 
bizim anlamamızı ister. Bu yüzden araştırmalar 
yaparız, dua ederiz ve meditasyon yaparak Rabbe 
kulak veririz: sadece daha iyi anlamak için. Bu anla-
ma ve açıklama serüveni, insanların dünyanın çeşitli 
köşelerinde rengârenk bir anlama, anlamlandırma 
ve açıklanma dünyasını oluşturmasını sağlamıştır. 
Kimi doğa tapınımına, kimi yaşam felsefesine ağırlık 
vermiş, kimi ruhları düşünmüş kimi de yeniden ve 
yeniden doğacağı bir sistemle açıklamıştır hayatı. 
Hepsi öncelikle kutsal olanın peşindedir. İnsanlar, 
dünyanın, evrenin hatta öte dünyanın nasıl ve neden 
oluştuğunu, kutsal olanın içinde anlamak ister. Bilim 
bunu kutsal olanı düşünmeksizin yapmayı seçmiştir. 
Din ise kutsallıkla beraber, onu düşünerek açıklar 
yaşamı. Bu anlamlandırma, bir insanın da peşinde 
olduğu bir sorudur: benim var olma sebebim ne-
dir? Diğer sorular bunu takip eder: Benim amacım 
ve dünyadaki yerim nedir? Biz Hıristiyanlar bu so-
ruyu daha da özelleştirebiliyoruz: Benim Tanrı’nın 

planındaki yerim nedir?

Bu nokta da inancın, bizim bireysel yaşamımıza, 
ilişkilerimize ve düşüncemize de yön verdiğini gös-
termektedir. İnanmak, bize bir amaç ve güç verir. 
Yaşamak, devam etmek ve hayatın zorluklarına 
dayanmak için. Açlık, susuzluk, deprem, sel gibi 
ölümcül felaketler tüm insanların sorunudur. En 
başta belirttiğimiz gibi insanları tarihin ilk dönemler-
inden bu yana, inanmaya, anlamlandırmaya sevk 
eden de bu evrensel korkulardır. Fakat bu korku-
lardan bizi kurtaran, doğayla ilişkimizde hırslarımızı 
değil aklımızı kullanmamız, onu korumamamız ve 
büyük felaketlerde dayanışma içinde kalarak birbir-
imize destek olmamızdır. İnanç, bize yardımlaşmayı 
ve dayanışmayı öğretir. Böylece hayatımıza devam
edebilir; yaralıları iyileştirebilir; açları doyurabilir; 
çıplakları giydirebilir ve aslında bizi bir anda yok ede-
bilecek olan ölüme, sevgiyle direnebiliriz. Böylelikle 
de, kaçınılmaz olan ölüme gittiğimizde katı bir hâ-
kimle değil, Haçın Aziz Yuhanna’sının söylediği gibi 
sevgiyle yargılanırız.

İnsanlar, tarihten bu yana en dayanıklı, en güzel 
ve göze çarpan yapıları inançları için inşa etmiştir. 
Bugün birçok antik şehri gezdiğimizde ayak-
ta kalanların tapınaklar olduğunu görmemiz de 
bundandır. Aynı motivasyon, insanların inançları 
çerçevesinde milyonlarca güzel ve anlamlı sözü 
söylemelerini, kitapları yazmalarını, kıyafetleri, yeme-
kleri, törenleri hazırlamalarını, müzikleri bestelemel-
erini ve dansları üretmelerini sağlamıştır. Fakat en 
güzeli, insanlar -kimi zaman birbirine benzeyen, 
birbirinden etkilenen- inançları ile kalplerinde çeşit 
çeşit tapınaklar inşa etmişlerdir. Bu tapınakları inşa 
eden inançların en büyük ortaklıkları ise, yok etmeyi 
değil; yaşamayı ve yaşatmayı öğretmeleridir. Çünkü 
insanlar, temelde ölümün (bir başka tanımlamayla 
‘yaşamdan vazgeçmenin’) yok ediciliğine karşıdır. 
Biz Hıristiyanlar da, ölümü yenmiş olan Mesih İsa’nın 
bize gösterdiği yol ile tüm inançlardan insanların 
yaşamlarını anlamaya ve gerçeği anlamlandırmaya 
çalışıyoruz.

                                                        Cecilia Demirci
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Bizler, İsabella ve Sere-
na, 17 senedir Konya’da, 
Aziz Pavlus’un Kilisesi’nde 
oturmaktayız.

İtalya’dan geliyoruz. Küçük bir 
cemaate aidiz. Cemaatimizin 
adı “Dirilmiş İsa Kardeşliği”dir. 
Buraya geldik, çünkü İzmir Latin 
Katolik Başepiskoposu bize 
kiliseyi, hem dini gruplar için, 
hem de yerli ziyaretçiler için 
hazırlamak, temizlemek ve açık 
tutmak görevini verdi. Birkaç 
senedir Konya’da oturan Iraklı 
mültecilerle de ilgileniyoruz. Bu 
mülteciler kiliseye dua etmeye 
geliyorlar. Sayıları bazen az, 
bazen de çok oluyor. Onlarla 
birlikte Rab’bimizi övmek, O’na 
yalvarmak hoşumuza gidiyor. 
Burada seve seve kalıyoruz ve 
Havari Aziz Pavlus’un bura-
daki anılarını hatırlıyoruz. Aziz 
Pavlus’un yanı sıra dördüncü 
asırda Kapadokya’dan Konya 
yöresine üç aziz keşiş geldi. Bu 
aziz keşişler Hıristiyan imanını 

armağan ettiler ve 397 yılında, 
şehit olarak, bölgemizde öldül-

er. Adları Sisinius, Martiryus ve 
Alexander’dir. Evet, normalde 
sadece iki rahibe kızkardeş 
kalıyoruz, ama Rab’bimiz İsa: 
”Nerede iki ya da üç kişi ben-
im adımda toplanırsa, ben de 
onların arasındayım” demiştir. 
Rab’bimiz İsa’nın var olduğu 
yerde barış, sevgi ve gerçek 
hayat var! Sen de gel, seninle 
de Rab’bimizin mevcudiyetini 
paylaşmak istiyoruz!

Aziz Pavlus’un Kilisesi 
hakkında kısa bilgi:
Pisidya Antakyası şehrinden 
kovulan Aziz Pavlus, Anadolu’ya 
yaptığı ilk misyonerlik gezisi 
esnasında Ikonium’a (Konya) 
gelmiştir (Hav. Kitabı 13:51). 
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IŞIK DAMLALARI

Tanışmaya ne dersiniz?



Coğrafi durumu dolayısıyla, 
Galatya’da bulunan bu şehir 
önemlidir ve bölgesinin başkenti 
olmuştur. Buraya gelen Aziz Pav-
lus, İncil’i tanıtmaya başlamıştır 
ve gayet dindar bir Hıristiyan 
cemaati oluşturmuştur. Ya-
hudilerin düşmanlığı kend-
isinin bir müddet sonra oradan 
uzaklaşmasına neden olmuştur. 
Yine de topluma cesaret ver-
mek ve iyiliğe teşvik etmek 
üzere daha sonra birçok kez 
oradan geçmiştir (Hav. Kitabı 
14,21).
Aziz Pavlus’un hatırası, 
Konya’da, kendisine ithaf edilen 
küçük bir kilise sayesinde hala 
canlıdır. Bu kilise, 1910 yılında, 
burada uzun yıllar boyunca 
çalışmış olan Fransız teknisy-
enlerin ailelerine dini yardım ve 
destek veren Assompsiyon-
ist Rahipler tarafından inşa 
edilmiştir ve bu şehirdeki pek 
çok kilise arasında ayakta ka-
lan tek kilisedir. Diğerler ibade-
thaneler yıkılmış ya da şehirdeki 
Hıristiyan topluluğu azaldıkça, 
camiye dönüştürülmüştür.

Aynı kilisede, Aziz Tekla ve 
Aziz Timoteus da anılmaktadır. 
Aziz Tekla, Pavlus’un müjde-
sel çağrısına cevap vermiş, 
İsa’ya bağlılığı uğruna zulüm ve 
işkenceler çekmesine rağmen 
bakire kalmıştır. Seleuçia’da ve-
fat etmiştir. Bugün Milano’daki 
Duomo’da anılmakta ve bayramı 
23 Eylül’de kutlanmaktadır. Aziz 
Timoteus ise, Konya’ya 40 km. 
mesafedeki Listra şehrindendi. 
Ikonium Hıristiyanları dahil tüm 
cemaatin tanıdığını ve tak-
dir ettiği bir kişiydi (Hav.Kitabı 
16, 1-2). Önce Pavlus’un yol 
arkadaşı, sonra da Efes Epis-

koposu omuştur. Aziz Pav-
lus da kendisine iki mektup 
göndermiştir.
Ikonium Kilisesi’ni şanlı 
ve ünlü yapan birçok aziz 
daha yaşamıştır (rakamlar 
bayramlarının kutlandığı tarihi 
göstermektedir): Konon ve 12 
yaşındaki oğlu, din şehitleri 
-29/5; Terenzius, episkopos 
ve din şehidi- 21/6; Appolo-
nius çarmıhta öldürülen şehit 
-10/7; Marçianus, din şehidi- 
11/7; Kuronotus, episkopos 
ve din şehidi - 12/9; Trifenna 
ve Trifosa: Aziz Pavlus’un tale-
beleri olup Aziz Tekla’nın izinde 
öldürülmüşlerdir -10/11; An-
filokius, Episkopos- Basilius ve 
Gregorius’nun arkadaşı- 23/11.
Kilise, Fransız-Gotik stilinde 
inşa edilmiştir.

Aziz Pavlus’u daha iyi 
tanıyalım:
Pavlus MS 5-6 senelerinde 
Tarsus’ta dindar bir Musevi 
ailede doğmuştur. Tarsus o 
zamanlarda önemli bir ticar-
et merkezi idi, aynı zamanda 
çeşitli felsefe okulları da bu 

şehirde öğretilerini yaymaya 
çalışmaktaydılar. Pavlus’un 
babası Ferisilerin dini kurallarına 
sıkı bir şekilde bağlı idi. Pavlus 
da bu ortamda büyümüştür 
ve Hıristiyanlara zulmediyordu, 
onları hapishaneye getiriyor-
du. Ancak bir gün Şam’daki 
Hıristiyanları hapsetmek için o 
şehre doğru giderken İsa ona 
göründü. O andan itibaren 
Pavlus’un Hıristiyanlara karşı 
tutumu tamamen değişmiştir; 
daha önce onların düşmanı 
olan Pavlus onların dostu oldu; 
İsa’nın öğretisini, İncil’i kabul etti 
ve onu tanıtmak ve yaymak için 
çalışmaya başladı. Bu maks-
atla üç uzun yolculuk yaparak 
Roma İmparatorluğu’nun dört 
bir yanına gitti ve İncil’i yaydı. 
Pavlus kurduğu Kiliseleri ziyaret 
etmekle yetinmemiştir, aynı za-
manda onlara önemli mektuplar 
da yazarak İsa’nın öğretilerini 
hatırlatmış ve yorumlamıştır; bu 
mektuplar İncil’in birer parçası 
olmuşlardır.

Dirilmiş İsa Kardeşliği - 
KONYA

Maranatha Haziran2012
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IŞIK DAMLALARI



İSTANBUL: Haçik’in odasının 
duvarlarında sigara dumanı le-
keleri, küf ve çatlaklar var. Çok 
üzücü bir durum, çünkü Haçik 
(ismi, Haçik’in anadili olan Er-
menicede “haç” demek) eskiden 
boyacılık yapan, altmış sekiz 
yaşında bir bey. Ancak alışveriş 
listesinde on metrekarelik odası 
için boya almaktan daha acil gid-
erleri var: günlük ekmeği gibi...
Yatağının üstüne plastik tor-
balar bırakmış ve içinde karton-
dan ikonalar, tespihler ve üzeri-
nde Meryem Ana’nın resminin 
bulunduğu bakır tabaklar var. 
Tahtakale’deki bir demirciden 
almış bunları. Haçik, Beyazıt’ta 
unutulmaya yüz tutmuş bir Er-
meni Kilisesi’ne ayda bir defa 
giderek bu dini objeleri satıyor 
ve bu satışla, 20 ile 50 lira 
arasında bir şeyler kazanıyor. 
Diğer ihtiyarların aksine, Haçik, 
halen, bir çöplüğe dönüşmekte 
olmakla birlikte buram buram 
tarih ve güzel duygular kokan 
Dolapdere’de, buradaki on me-
trekarelik dairesinde gururla ve 
onuruyla oturmakta direniyor. 
Diğer ihtiyarlar ise çoktan başka 
semtlere taşınmışlar. Haçik, iler-
leyen modern Türkiye’nin unutul-
mak üzere olan eski çok kültürlü 
toplum mirasını temsil ediyor.

Katolik Kilisesi’ne bağlı kar amacı 
gütmeyen bir yardım kurumu olan 
Caritas’ın desteğini almadan, 
emeklik hakları da olmayan Haçik, 
yaptığı ufak tefek işlere rağmen, 
hiçbir faturasını ödeyemiyor. 
Yıllardır İstanbul’daki ihtiyaç sa-
hibi aileler kiralarını ödeyeme-
diklerinde ya da buz gibi günlerde 
kömür alamadıklarında Caritas’ın 
kapısını çalıyordu. Bu sivil toplum 
örgütü de, özellikle giysi, elektrikli 
soba, ilaç yardımı ve yakınlarında 

olan bir markette kullanılabilecek 
50 TL’lik aylık bir gıda çeki veri-
yordu. Bazen de aileleri yurt 
dışında olan yaşlıların yakınları ile 
irtibat kurup, onları bu durumdan 
haberdar ediyordu. Ancak balık 
tutmaya destek olmak, balık ver-
mekten çok daha iyidir. Caritas 
için 2009 yılından itibaren sadece 
yardım dağıtmak yetmemeye 
başladı. Caritas evleri gezmeye ve 
insanlara ekonomik yardımın yanı 
sıra, sosyal ve psikolojik destek 
sağlamaya da başladı.
Angelo, nesillerdir İstanbul’da 

yaşayan, çalışan, İtalyan kökenli, 
evli bir genç. Hayatı Haçik’ten 
ancak bu kadar farklı olabilirdi. 
Buna rağmen, bir yıldır Haçik ve 
Angelo her hafta buluşuyor; be-
raber, Türkiye’de bir sosyalleşme 
iksiri olan çaylarını içip, sohbet 
ediyorlar. Angelo, Caritas’la birlik-
te çalışan ve ev ziyaretlerinde bu-
lunan on gönüllüden sadece biri. 
Caritas’ın koordinasyonu ile bu 
on gönüllü kırk hane ile ilgileniyor. 
İlgilendikleri kişiler genelde ihtiyaç 
sahibi yaşlılar, hastalar ya da sağlık 
sigortası kapsamının dışında ka-
lan kişiler. Yapılan bu iş, aslında 
pek de bu işin özel uzmanı olma-
yan gönüllülerin yapabileceğinden 
çok daha fazla gibi görünebilir. 
Zira gönüllüler yalnız olsalardı 
bunları asla başaramazlardı. Ama 
yalnız değiller.

Gönüllülük dünyasında sessiz bir 
devrim gelişiyor ve evlere yapılan 

bu ziyaretler aslında öncü bir 
akımın provası niteliğini taşıyor. Bu 
sivil toplum kuruluşu, uzmanları 
ve gönüllüleri ile birlikte büyük bir 
güç oluşturuyor. Caritas, gönüllül-
erini bir psikolog ile düzenli olarak 
buluşturuyor ve eğitimler orga-
nize ediyor. Gönüllüler aldıkları 
8 haftalık eğitimden sonra, iki 
haftada bir toplanıyorlar ve Caritas 
çalışanları ve psikolog ile birlikte 
tecrübelerini paylaşıyor, ziyaret et-
tikleri ailelerin sorunları için çözüm-
ler arıyorlar. Bazen gönüllüler ve 
ihtiyaç sahipleri arasında, Angelo 
ve Haçik örneğinde olduğu gibi 
dostluklar gelişiyor. Ancak bazı 
durumlarda gönüllüler ziyaret et-
tikleri evi senede bir değiştiriyorlar, 
böylece hem ilişkilerin bağımlılığa 
dönüşmemesi, hem de 
zenginleşmesi hedefleniyor.
Angelo da diğer dokuz gönül-
lü gibi iki yıldır bu grupta 
çalışıyor ve her gün öğrendiği 
yeni şeyler olduğunu söylüyor. 
İçinde bulunduğu ekonomik re-
faha karşın Haçik’in durumuyla 
özdeşleşim kurabiliyor: “Bir gün 
ben de onun gibi olabilirim.” diyor 
Angelo.

Haçik’ten başka üç yalnız kişiye 
daha ziyaretlerde bulunan An-
gelo, haftanın iki akşamını onlara 
ayırıyor. Onlara arkadaşlık ediyor, 
durumlarını takip ediyor. Angelo 
(‘nomen est omen’/’İsim kader-
dir’ sözünü ispatlarcasına “adı 
gibi melek” demek pekâlâ müm-
kün) arkadaşlarını ve tanıdıklarını 
kocaman bir dayanışma ağında 
birleştiriyor. Bu hafta sonu bazı 
arkadaşlarını Haçik’i ziyarete 
götürecek. Yatağı, ikonaları ve 
küçük gardırobu çekecekler ve 
odayı boyayacaklar.

                          Nicola BROCCA
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CARİTAS

Farklı hayatlar, ortak zamanlar: Caritas ve Dayanışma 
Hikâyeleri.



Hıristiyan olduklarından dolayı 
ölüme mahkûm edilmiş bir anne 
ve babanın çocuğu olarak “hap-
ishanede” doğdu. Annesi Rufina 
babası Theodotus doğumdan 
çok kısa bir süre sonra idam 
edilerek iman şahadetine erdiler. 
Doğumdan hemen sonra anne 
Rufina Mesih İsa’ya yalvararak 
bebeğine iyi bir Hıristiyan’ın sahi-
plenmesini diledi. Dileği de yerine 
geldi. Kapadokya Caesarea’sının 
çok zengin bir ailesinden gelen bir 
dul, rüyasındaki görümle çocuk-
tan haberdar oldu ve hapishan-
eye giderek anne ve babadan 
bebeği teslim aldı. Mamas 15 
yaşına geldiğinde üvey annesi de 
vefat etti.
M a m a s , ç o c u k l u ğ u n d a n 
başlayan Tanrı sevgisi, dua 
etme merakı, insan sevgisiyle 
büyüdü. Büyüdükçe içindeki 
dinsel duygular ve Hıristiyanlığı 
yayma isteği daha da alevlendi. 
Öyle ki on beş yaşında olmasına 
rağmen Müjde’yi büyük bir aşkla 
sevgiyle yayıyordu. Üvey annesi 
ölünce, kendisine kalan büyük 
serveti Kilise ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmaya başladı. Kiliselerde, 
toplantılarda “Müjde’yi” tanıtmaya 
ve öğretmeye devam etti.
Bu durum Hıristiyan düşmanı olan 
İmparator Aurelian’ın kulağına 
gitti. Hemen önlem alması için 
Kapadokya Kayserisi’ne Mamas’ı 
yakalayıp yargılamak üzere 
Democrit’i gönderdi.

Genç adam çok kısa bir zaman 
içersinde yakalandı, yargılandı ve 
Hıristiyanlığı inkâr etmemesi, pa-
gan putlara adak adamayı red-
detmesi üzerine çeşitli işkenceler 
gördü. Kızgın demirlerle vücudu 
dağlandı ama genç Aziz Ma-
mas direndi ve idama mahkûm 
edildi. Boynuna kurşun bir ağırlık 
bağlanarak nehre atılmak üzere 
infaz yerine götürülürken, rivayete 
göre bir melek gelip Mamas’ı 
muhafızların arasından kurtarıp 

bir müddet Argeos veya Argeus 
Dağı’nda (şimdiki adıyla Erciyes 
Dağı) yaşamasını söyledi. Mamas 
burada kırk gün kaldı. Oruç tuttu, 
dua etti, kendini dinledi. Son gün 
gökten bir bastonun düştüğünü 
gördü, gidip eline aldığında 
göklerden bir ses ona bastonu 
yere vurmasını söyledi. Öyle yaptı, 
bastonu yere sertçe birkaç kere 
vurdu. Yerden Müjde’nin bölümleri 
çıktı. Bunları yeniden okudu, me-
leklerin yardımıyla yorumlamasını 
ve insanlara öğretmesini öğrendi. 
Artık arada bir şehre (Kayseri) inip 
kiliselerde vaaz vermeye başladı. 
Dağdaki yaşamına devam edi-
yordu. Keçi ve yaban koyunların 
sütleriyle besleniyor, peynir 
yapıyordu. Vahşi hayvanlarla 
dosttu. Boz ayılar, kaplanlar ve 
aslanlarla birlikteydi ve bu vahşi 
hayvanlar, bir koyun sürüsü nasıl 
çobanın peşinden gidiyorsa, aynı 
şekilde Mamas’ı takip ediyorlardı. 
Namı tüm Kapadokya’ya yayıldı. 
İmparator Aurelian, Kayseri’ye 
Alexander adlı yeni bir vali atadı. 
Bunun da gayesi Mamas’ı 
yargılayıp idam etmekti. Vali Al-
exander askerlerini Mamas’ı 
yakalayıp getirmeleri için Erciyes 
Dağı’na gönderdi. Gelen askerl-
eri hoş karşılayan Mamas, onlara 
taze süt ve peynir ikram etti. Bu 
esnada vahşi hayvanlar Mamas’ın 
etrafında çember oluşturdular. 
Askerler bu vahşi hayvanlar-
dan korktular. Mamas onları ce-
saretlendirdi ve çok kısa bir za-

man sonra bizzat şehre ineceğini 
söyleyerek askerleri gönderdi. 
Hemen ertesi gün şehre giderek 
Vali Alexander’e teslim oldu. (Bir 
rivayete göre, Aziz Mamas, şehre 
bir aslanın sırtında gitmiş, sağ 
elinde Haç, sol elinde de kuzu 
tutuyormuş. Bu aslan sırtında 
gelişliyle ilgili başka efsaneler de 
bulunmaktadır.)

Mamas bu sefer bir Hıristiyan 
olarak değil vahşi hayvanlara 
hükmeden bir sihirbaz olarak 
yargılandı ve fırında yakılarak 
idamına karar verildi. Fırın 
hazırlandı, ateşler yakıldı, Mamas 
koşarak alevlerin içine atladı ama 
hiç bir yanığı olmadı. Daha sonra 
başka bir fırına girdi ve burada üç 
gün kaldı. Üçüncü gün salimen 
dışarı çıktı. Bunun üzerine bir sirkin 
aslanlarına atıldı. Ama vahşi hay-
vanlar Mamas’a dokunmadılar. 
Bunun üzerine yönetici Alexan-
der, Mamas’ın karnına bir mızrak 
sapladı. Genç Mamas atik bir 
hareketle mızrağı karnından 
çekip çıkardı ve yürüyerek ora-
dan uzaklaştı. Fazla gidemedi, 
aslanların barındığı sirkin biraz ile-
risindeki mağaraya girdi ve orada 
ruhunu Mesih İsa’ya teslim etti.

Aziz Mamas Avrupa’nın birçok 
ülkelerinde anılmakta ve sevilme-
ktedir. Adına kilise, manastır ve 
katedraller yapılmıştır. Kıbrıs’ta, 
Yunanistan’da, İspanya’da ve 
İtalya’daki bir çok yerleşim bölge-
sinin koruyucu azizidir. İtalya’da 
yeni doğum yapmış anneler, 
kiliselere gidip Aziz Mamas’tan bol 
sütleri olması için dua ederler. Bazı 
anneler ise Aziz Mamas’ın heyke-
line ekmek ve peynir koyarlar, ay-
inden sonra dışarı çıktıklarında ilk 
rastladıkları kişilere bunları ikram 
ederler. Bu sayede bebeklerine 
bol yiyecek sağlamak için Aziz 
Mamas’tan şefaat dilerler.

Maranatha Haziran2012
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AZİZLERİMİZ

29

Aziz Mamas 



Bitinya’nın Nicomedia kentin-
de (bugünkü İzmit) doğdu. 
Doğum yılı 275’tir, ama bazı 
kayıtlarda 284 olarak geçer. 
Annesi Hıristiyan ve Azize Eu-
bula, Babası Nicomedia’nın 
en zengin ve namlı ailelerinden 
Eustorgius. Pagan olan baba, 
oğlunu pagan örf ve adetlerine 
göre büyütmüştür. Babasının 
isteği üzerine tıp okudu. Tah-
silini devrin en önemli tıp bil-
gin Euphrosinos’un yanında 
tamamladı.

O tarihlerde Hıristiyanlık 
yasaklanmış bir dini inançtı. 
Panthaleon, Hıristiyanlığa an-
nesi vasıtasıyla yabancı değildi 
ama pagan olarak eğitilmişti. 

Nicomedia Başepiskoposu 
olan Aziz Hermolaus tarafından 
Hıristiyanlığa dönen genç 
tıp adamı Panthaleon, ken-
dini dinden çok tıp alanında 
geliştirmeye devam etti. Çok 
genç olmasına rağmen ünü 
Bitinya’ya yayıldı… Hatta bu 
ün İmparator Diocletianus’un 
kulağına bile geldi ve saraya da-
vet edildi.

Panthaleon’un hayatının 
değişmesi işte bu döneme 
rastlar. Yolda yürürken, zehirli 
bir yılan tarafından ısırıldığı için 
anında ölen bir çocuğu görünce 
yardıma koştu. Yılanın çok ze-
hirli ve saldırgan oluşunu bilenler 
buradan uzaklaşırlarken Pan-

thaleon yere kapanarak yılanın 
ölmesi ve çocuğun dirilme-
si için Kurtarıcı Mesih İsa’ya 
yalvarmaya başladı. Bunun 
gerçekleşmesi durumunda he-
men vaftiz olmayı ve hayatını 
Mesih İsa’ya adamaya söz verir. 
Yılan, yerde yatan çocuğun etini 
koparmaya çalışırken fenalaşır, 
kıvranır ve ölür. Ölü olan çocuk 
da dirilir, ağlamaya başlar. Pan-
thaleon çocuğun yaralarını sarar 
ve doğru Başepiskoposun 
yanına giderek vaftiz olur. 
Hayatını Mesih İsa’ya adar.

Bir müddet sonra yine yolda 
yürürken, doğuştan kör olan 
yaşlı bir adamın gözlerini Mesih 
İsa’nın adına iyileştirince pagan 
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Aziz Panthaleon



olan babası da Hıristiyanlığı ka-
bul eder. Yılanın ısırdığı ve dirilen 
çocuk ile gözleri açılan yaşlı 
adam mucizeleri halk arasında 
hızla yayılır ve birçok pagan 
Hıristiyan olur.

Babasının ölümünden sonra 
kendisini Mesih İsa’ya adamış 
olan Aziz Panthaleon, servetini 
muhtaçlara, yaşlılara dağıtır. 
Para almadan, hatta ger-
ekli ilaçları kendi servetinden 
karşılayarak halkı tedavi etmeye 
başlar. Aziz Panthaleon hem tıp 
hem de dinen çok aranır olun-
ca, diğer tıp adamları kendisini 
Hıristiyan olduğu gerekçesiyle 
ihbar ederler, çünkü Hıristiyanlık 
yasaktır.

İmparator, genç yaşta böyle-
sine üstün bir tıp adamının 
yasaklanmış bir inanca 
sapmasına anlam vereme-
di. Yanına çağırttı ve pagan 
inançlarına dönmesi için kend-
isini ikna etmeye çalıştı. Ancak 
genç doktor hayatını Mesih 
İsa’ya adadığını söyleyince çok 
öfkelenen İmparator Diocle-
tianus, işkencecileri çağırtarak 
kırbaçlanmasını emretti. Daha 
sonra Panthaleon, yasaklanmış 
inancı inkâr etmesi ve pagan 
tanrılara kurban sunmaya davet 
edildiyse de bir netice alınmadı. 
Yargılanmak edilmek üzere 
zindana atıldı.

Mahkemede Hıristiyanlığı inkâr 
etmeyen, pagan putlara kurban 
sunmayı reddeden Aziz Pantha-
leon zincirlenerek işkence yer-
ine götürüldü. Kızgın kerpeten-
lerle etleri koparıldı, meşalelerle 
vücudu dağlandı. Acı içersinde 
olmasına rağmen hiç sesini 
çıkarmayan Aziz Panthaleon 
Mesih İsa’ya işkencelere day-
anabilmesi için kendisini kuv-

vetlendirmesine yalvarıyordu. 
İşkencelerin sonunda kazan 
içinde eritilmiş kurşunun içine 
atmak istediklerinde, kazanın 
altındaki ateş anında sönmüş 
ve eriyik haldeki kurşun anında 
soğuyarak katı bir hale gelmiştir. 
Bunun üzerine Panthaleon 
zindana geri götürüldü. Zindan-
da Mesih İsa Aziz Panthaleon’a 
göründü, yaralarını iyileştirdi, 
acılarını dindirdi ve manen kuv-
vetlendirdi.

Ertesi sabah İmparator’un em-
riyle ayaklarına taş bağlanarak 
denize atıldıysa da ağır taşlar 
su yüzüne çıktıklarından 
boğulmaması etraftaki insanları 
dehşete düşürdü. Birçok in-
san Hıristiyanlığı kabul etti. 
Bunun üzerine imparator çok 
sinirlendi bir ağaca bağlanarak 
işkencelere devam edilmesini 
emretti. Dünkü işkencelerin 
izlerinin kaybolduğunu görünce, 
vahşi hayvanların arasına 
atılmasını istedi.

Vahşi havyaların Aziz 
Panthaleon’u parçalamaları 
seyretmek üzere ahali tiyatro-
da toplandı. Zincirleri çıkarılan 
Panthaleon arenanın ortasında 
akıbetini beklerken dua edi-
yordu. Kafeslerin kapıları açıldı, 
hayvanlar hızla kurbanın üzeri-
ne doğru koştular ama Aziz’in 
önüne gelince hepsi durdu-
lar. Hayvanlar Aziz’in ayaklarını 
yalamaya başladılar… Aziz ise 
onların başlarını okşuyordu. 
Bunu gören birçok seyirci he-
men Hıristiyan olmaya karar 
verdi. İmparator bunun üzeri-
ne askerlerine; Hıristiyan ol-
mak isteyen seyircilerin hep-
sinin kılıçtan geçirilmesini, Aziz 
Panthaleon’un da bir ağaca 
bağlanarak başının kesilme-
sin ve daha sonra vücudunun 

yakılmasını emretti.

Kaçışan seyircilerin çoğu kurtul-
du, genç aziz ise zeytin ağacına 
bağlandı. Cellât geldi, kılıcını 
kaldırdı ve Panthaleon’un başına 
indirdi. Ama kılıç birden ip haline 
gelerek Azize zarar vermedi. 
Bunu gören askerler diz çökerek 
Hıristiyan olmayı kabul ettiler. O 
sırada göklerden Mesih İsa’nın 
Aziz Panthaleon’u göklere da-
vet ettiği duyuldu. Panthaleon 
da askerlere İmparator’un em-
rini yerine getirmelerini rica etti 
ki şahadet mertebesine erişsin 
ve o gece göklerde Mesih İsa’ya 
kavuşsun…

Askerler ağlayarak ve 
Panthaleon’un ellerini öper-
ek vedalaştıktan sonra idamı 
gerçekleştirdiler. Genç Aziz 
Panthaleon’un başı kesilince 
“kan” yerine “süt” aktı! Bağlanan 
zeytin ağacı anında ürünle dol-
du. Bunu görenlerin hepsi Mesih 
İsa’ya iman ettiler.

İdamdan sonra vücudu yakılmak 
üzere ateşe atıldıysa da yanmadı 
ve ateş söndü. İmparator, İman 
Şehidi Panthaleon’un vücu-
dunun ateşe atılmasından 
sonra orayı terk ettiği için 
ateşin söndüğünü ve naaşın 
yanmadığını görmedi. Bu yüz-
den naaş Hıristiyanlara tes-
lim edilebildi ve defnedildi, Ulu 
Tanrı’nın 303. senesinde…

Aziz Panthaleon doktorların 
“koruyucu azizidir”. Ayrıca “14 
yardımcı azizin” arasında yer 
almaktadır. Aziz naaşı Paris’te 
Aziz Denis Kilisesi’nde, başı ise 
Lyon’da bulunmaktadır.

                            Yunus ÜNLÜ
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VAFTİZİN GEREKLİLİĞİ
Hıristiyanlar, İncil’de geçen “Vaftiz . . . şimdi sizi de kurtarıyor, 
bedenin kirden arınması olarak değil, İsa Mesih’in dirilişiyle, 
Tanrı’ya yönelen temiz vicdanın bir dileği olarak “ ifadelerini her 
zaman kelime anlamıyla yorumlamışlardır. (1Pe. 3:21; bkz. Elç. 
2:38, 22:16, Rom. 6:3–4, Kol. 2:11–12).

Dolayısıyla, Kilise Babaları, İznik İnanç İlkeleri’inde (M.S. 381) 
şöyle yazdılar: “Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul 
ediyoruz.”
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri’nde “Rab’bin kendisi esen-
lik için vaftizin gerekliliğini vurguluyor [Yu. 3:5] . . . Vaftiz İncil’i 
işitenlerin esenliği ve bu sırrın kendilerine verilmesini isteyenler 
için gereklidir [Mar.16:16]” (KKDAİ 1257).

Hıristiyanlar kurtuluş için vaftizin gerekliliği hususunda öyle 
sarsılmaz bir inanca sahiptirler ki Protestan Martin Luther bile 
vaftizin gerekli olduğunu doğrulamıştır. Şöyle yazmıştı: “Vaftiz 
Tanrı tarafından tesis edilmiş olup bir insan oyuncağı değildir. 
Dahası, vaftiz olmamız, yoksa kurtulamayacağımız önemle ve 
kesinlikle buyrulmuştur. O halde, bunu sanki yeni bir kırmızı 
ceket giymişiz gibi önemsiz bir olay olarak görmemeliyiz. Çok 
önemli olup, biz vaftizi mükemmel, şanlı, ve yüce olarak niteli-
yoruz.” (Large Catechism 4:6).
Buna rağmen Hıristiyanlar daima, su ile vaftizin mutlak bir ger-
eklilik değil daha çok bir kural olarak gereklilik olduğunu kabul 
etmişlerdir. Su ile vaftiz gerekliliği dışında tutulanlar vardır. İsa 
uğruna şehit olup “kan vaftizi” ile veya bilinçli veya hatta bil-
inçsiz bir vaftiz arzusuyla yani “istek vaftizi” ile kurtulmak da 
mümkündür.
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri bu nedenle şöyle belirliyor: 
“İnançları yüzünden ölenler, vaftiz olmaya hazırlananlar ve tüm 
insanlar nurun itkisiyle, Kilise’yi bilmeseler bile, Tanrı’yı arar ve 
onun iradesini yerine getirmeye çalışırlarsa, vaftiz olmamalarına 
rağmen kurtulurlar” (KKDAİ 1281, bu sistemde vaftiz olmadan 
ölen bebeklerin kurtuluşu bile mümkündür; bkz. KKDAİ 1260-1, 
1283).

Kilise Babalarının eserlerinden verilen aşağıdaki bölümler, 
Hıristiyanların daima kural olarak su ile vaftizin gerekliliğine 
inanmış olduğunu ve bunun yanında istek veya kan vaftizinin 
de meşru olduğunu hep kabul ettiklerini göstermektedir.

Hermas
“’Bir öğretmenden duydum ki,  efendim,’ dedim [Çoban’a], 
‘suya daldığımız ve geçmişteki günahlarımızın bağışlanmasını 
elde ettiğimiz zaman ki dışında bağışlanma yoktur.’ O da bana 
şöyle cevap verdi, ‘Doğru duymuşsun, çünkü öyledir’” (The 
Shepherd 4:3:1–2 [M.S. 80]).
 
Şehit Justinus
“Hıristiyanlar doğruyu söylediğimize ve öğrettiğimize insanlar 
ikna olup inandıklarında ve buna uygun yaşayabileceklerini ka-
bul ettiklerinde ... onları suyun olduğu bir yere götürüp aynen bi-
zlerin yenilendiği şekilde, onların da yenilenmesini sağlıyorduk. 
Baba Tanrı ve evrenin Rab’bi, ve Kurtarıcımız İsa Mesih, ve 
Kutsal Ruh’un adıyla [Mat. 28:19], su ile yıkanıyorlardı. Çünkü 
Mesih aynı zamanda demişti ki ‘Yeniden doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliği’ne giremezsin’ [Yu. 3:3]’’(First Apology61[M.S. 151]).

Tertullianus
“Su gizimiz ne büyük mutluluktur, onun içinde, önceki kör-
lüklerimizden kaynaklanan günahlarımızı yıkayarak, bizler 
özgürleştik ve ebedi yaşama kabul edildik. . . .[Fakat] Kayin’in 
sapkınlığına [Gnostik] ait bir engerek yılanı, son zamanlarda bu 
ortamı iyi bilerek, zehirli doktrini ile çok sayıda insanı ardından 
sürükledi. Kendine ilk hedef olarak vaftizi ortadan kaldırmayı 
seçti—ki bu doğasına çok uygundur, çünkü engerek yılanları ve 
benzerleri. . . genellikle kuru, susuz yerlerde yaşarlar. Lakin biz 
küçük balıklar, örneğimiz olan [Büyük] Balığımızın ardından, İsa 
Mesih, su içinde doğduk, ve daima suda yaşamak dışında hiçbir 
yerde emniyette değiliz. Dolayısıyla, hiçbir şekilde herhangi bir  
doğru doktrini öğretmeye yetkisi olmayan bu canavar yaratık, 
küçük balıkları öldürmek için yapması gerekeni çok iyi bili-
yordu—onları suyun dışına çıkarmak!” (Baptism 1 [M.S. 203]).
“Vaftiz olmadan, hiç kimse kurtuluşa erişemez” (aynı eser, 12).

“Gerçekte, daha önce anlatılanla (suyla vaftiz) birlikte  ikinci 
bir (vaftiz) kaynağa sahibiz, buna kan vaftizi denir, ve bunun 
hakkında Rab vaftizli olmasına rağmen şöyle söylemiştir: ‘Kat-
lanmam gereken bir vaftiz var’ [Luk.12:50]. O su ve kanla geldi, 
Yuhanna’nın yazdığı gibi [1Yu. 5:6], böylece suyla vaftiz oldu, 
kanla yüceltildi. . . . İşte bu alınmamış olduğunda su vaftizinin 
yerine geçer ve kaybedilmişse de tekrar kazandırır” (aynı eser, 
16).
 
Hippolytus
“Belki birisi soracaktır, ‘Vaftizli olmak dindarca yaşam için 
ne sağlar?’ İlk olarak Tanrı’nın beğendiği bir şeyi yapmış 
olacaksın; ve sonrasında, günahtan olan ilk doğumunu Tanrı’ya 
suda tekrar doğarak, değiştireceksin ve başka hiçbir şekilde 
mümkün olmayan 
kurtuluşa erişmek 
imkanın olacaktır. 
Bu nedenle [pey-
gamber] bize and 
içti : ‘Amin, size 
derim ki, diri su-
dan, Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh adına,  
tekrar doğmadıkça, 
g ö k l e r i n 
egemenliğine giremeyeceksiniz.’ Dolayısıyla suya doğru koşun 
çünkü ateşi sadece o söndürebilir. Suya gelmeyen kişi, ken-
di kurtuluşu için diri suya gelmeyerek hala çılgınlık ruhunu 
taşımaktadır.” (Homilies 11:26 [M.S. 217]).
 
Origenes
“Vaftiz olmadan günahların bağışlanmasını elde etmek müm-
kün değildir” (Exhortation to the Martyrs 30 [M.S. 235]).
 
Kartacalı Kiprianus
“İstek veya kan vaftizi, bir sapkının kurtuluşa ermesi için bir 
fayda sağlamaz, çünkü Kilise dışında kurtuluş yoktur.” (Letters 
72[73]:21 [M.S. 253]).

“[Şehit olan Katekümenler (Vaftize hazırlananlar)] vaftiz giz-
inden yoksun kalmazlar. Bilakis, onlar çok şanlı ve yüce kan  
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VAFTİZİN GEREKLİLİĞİ
vaftizi ile vaftiz olmuşlardır, ki bunun hakkında Rab’bimiz kend-
isinin katlanması gereken bir vaftiz daha olduğunu söylemiştir 
[Luk. 12:50]” (aynı eser, 72[73]:22).

Kudüslü Krillos
“Vaftiz olmayan bir kişi kurtulamaz. Bunun tek istisnası 
şehitlerdir, ki onlar su bile olmadan egemenliğe girmişlerdir.
. . .Çünkü Kurtarıcımız, ‘Benim içeceğim kâseden siz içebilir 
misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir mis-
iniz [Mar. 10:38]?’ diyerek, şehitliği vaftiz saymıştır. Gerçekte, 
şehitler de, dünya için bir seyirlik olarak, hem melekler hem de 
insanlar önünde O’nu kabul ediyorlar [1Ko. 4:9]” (Catechetical 
Lectures 3:10 [M.S. 350]).
 
Nazianzlı Gregorius
‘‘[Musa, Yahya ve İsa’ya bağlanan vaftizler dışında] ben bir 
dördüncü vaftiz biliyorum, şehitlik ve kanla elde edilen, ve Me-
sih kendisi de bununla vaftiz oldu. Bu diğerlerinden daha soylu-
dur çünkü günahla kirletilmesi mümkün değildir’’ (Oration on 
the Holy Lights 39:17 [M.S. 381]).
 
Papa Siricius
‘’Eğer vaftizin kurtarış kaynağını arayanlardan her hangi biri-
ni, bu yaşamdan 
göçtüğü için, 
egemenliği ve ebedi 
hayatı kaybetti di-
yerek reddedersek, 
bu bizim ruhumu-
zun mahvolmasına 
neden olur ‘’ (Letter 
to Himerius 3 [M.S. 
385]).
 
Altınağızlı Yu-
hanna
“Şehitliği vaftiz saydığım için şaşırmayın, çünkü burada da Ruh 
büyük bir aceleyle gelir, ve günahlar silinir ve harikulade ve mu-
cizevi bir şekilde ruh temizlenir, ve aynen suda vaftiz olanlar 
gibi, şehitler de kendi kanlarında yıkanırlar” (Panegyric on St. 
Lucian 2 [M.S. 387]).
 
Milanolu Ambrosius
“Fakat ben sizlerin o [İmparator Valentinian] vaftiz gizini 
alamadı diye dövündüğünüzü duydum. Söyleyin bana, onu is-
temekten başka, niyetimiz dışında, neyimiz olabilir? O da işte 
bu isteğe sahipti, İtalya’ya gelmesinden sonra başladı ve kısa 
bir süre önce de benim tarafımdan vaftiz olmak istediğini bana 
iletti. O halde istediği lütfu elde edemedi mi? Hevesle aradığı 
şeye sahip olamadı mı? Kesinlikle, çünkü aradı ve elde etti. Şu 
başka ne demek olabilir: ‘‘Kişi ölüm tarafından alınsa bile, ruhu 
esenlikte olacaktır? [Bil. 4:7]’’ (Sympathy at the Death of Valen-
tinian [M.S. 392]).
 
Augustinus
‘‘Günahların affedileceği üç yol vardır: vaftizle, duayla, ve 
büyük alçakgönüllülükle pişmanlık; yalnız, Tanrı vaftizli olanlar 
dışındakilerin günahlarını affetmez’’ (Sermons to Catechumens 
on the Creed 7:15 [M.S. 395]).
“Tanrısal sevgi ile yanıp tutuşan bir Katolik katakümeni, vaftiz 

olmuş bir sapkınının önüne geçirmekte hiç tereddüt etmem. 
Hatta Katolik Kilise içinde bile iyi bir katakümeni vaftiz olmuş 
kötü bir kişinin önüne koyarız. . . Kornelius, vaftiz olmasından 
bile önce Kutsal Ruh’la dolmuştu [Elç. 10:44–48], ama Simun 
[Büyücü] vaftiz olmasından sonra bile kötü ruhun tutsağıydı 
[Elç. 8:13-19]” (On Baptism, Against the Donatists 4:21:28 
[M.S. 400]).
‘‘Vaftizin yerini bazen çekilen ıstırabın alması, kutsanmış Kip-
rianus tarafından ortaya konan çok önemli bir sav tarafından 
desteklenmektedir. Bu savı, vaftizli olmamasına rağmen kend-
isine, ‘Sen benimle birlikte bugün cennette olacaksın’ [Luk. 
23:43] diye söylenen hırsızın şartları nedeniyle ileri sürme-
ktedir. Bu konu üstünde defalarca düşündükten sonra, şunu 
anladım ki, vaftiz eksikliğini Mesih adına ıstıraba katlatmanın 
doldurabilmesi ile birlikte, belki, eğer bulunulan anın koşulları 
nedeniyle, vaftiz gizemini kutlamak mümkün olamadığı tak-
dirde, iman ve yüreğin dönüşü [yani istek vaftizi] de doldura-
bilir” (aynı eser, 4:22:29).
“Kilise açısından, içinde veya dışında diye konuştuğumuzda, 
vücudun durumu değil yüreğin durumunu dikkate almalıyız. 
. . .[Kilise’nin] içinde yüreğiyle olanların tümü birlik olarak 
kurtulmuşlardır [istek vaftizi]” (aynı eser, 5:28:39).
“Havarisel Gelenek [uyarınca] . . . Mesih’in kiliseleri içten ka-
bul ederler ki, bir kişinin, vaftiz olmadan ve Rab’bin sofrasına 
katılmadan ne Tanrı’nın egemenliğine girmesi,veya ne 
kurtuluşa ermesi, ve ne de ebedi hayata kavuşması mümkün 
değildir. Buna kutsal Yazılar da tanıktır” (Forgiveness and the 
Just Deserts of Sin, and the Baptism of Infants 1:24:34 [M.S. 
412]).
“Yenilenme yıkanmasını almamış olsalar bile, Mesih’e tanıklık 
ettiği için ölenlerin—kutsal vaftiz kaynağında yıkanmışlarcasına 
günahları affedilecektir. Çünkü O ‘Bir kimse sudan ve Ruh’tan 
doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez’ [Yu. 3:5] demiş, 
fakat bir başka genel olan deyişiyle de buna bir istisna 
bırakmıştır, ‘İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, 
ben de göklerdeki Babam’ın önünde açıkça kabul edeceğim’ 
[Mat. 10:32]” (The City of God 13:7 [M.S. 419]).
 
Papa Leo I
“Ve ilk adamın karşı gelmesi yüzünden, tüm insan soyu le-
kelendi, Adem’in durumundan hiç kimse kurtulamazdı, lakin 
Mesih’in vaftiz gizi bu kurtuluşu sağladı, ve bu gizde yeniden 
doğanlar arasında hiçbir fark yoktur. Havari [Pavlus] bunu şöyle 
söyledi ‘Vaftizde Mesih’Ie birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. 
Artık ne Yahudi ne Grek . . . ayırımı var’ [Gal. 3 :27-28]’’ (Letters 
15:10[11] [M.S. 445]).
 
Ruspeli Fulgentius
“Rab’bimiz ’Bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliği’ne giremez’ [Yu. 3:5] dediği andan sonra, vaftiz 
gizi olmadan hiç kimse, Katolik Kilisesi içinde, vaftiz olmadan 
kanlarını Mesih için dökenler hariç, göklerin egemenliğine ve 
ebedi hayata kavuşamaz” (The Rule of Faith 43 [M.S. 524]).
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