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EDİTORYAL

Değerli Marana Tha okurları,

Dergimizin 2015 yılı Paskalya sayısı ile yine birlik-
teyiz.

2014 yılında gerçekleşen Papa Hazretleri’nin ziyareti 
sırasında çeşitli görevlerin paylaşılması amacıyla ku-
rulan komisyonlardan biri olan Medya Komisyonu, 
cemaatlerimizin arasındaki iletişimi ilerletmek ve ya-
yınlarımızı daha iyi koordine edebilmek maksadı ile 
kalıcı bir hale getirilecektir. Bu yüzden Marana Tha, 
Presence ve web sitelerimiz ile ilgili görüşlerinizi ba-
sın büromuza iletmenizi rica ediyoruz.

Bu sayımızda Süryani Katolik Kilisesi, Keldani Ki-
lisesi, Caritas, Kutsal Kitap’taki Kadınlar ve Azizler 
gibi bölümler var. Eğer yayınlarımıza yazılarınızla 
katkıda bulunmak isterseniz lütfen ruhanileriniz 
aracılıyla bunları basın büromuza ulaştırınız.

Hepinize iyi bir Oruç devresi diler, 
Paskalya Bayramınızı kutlarız.

Marana Tha Yazı Kurulu adına,

Editör Buğra POYRAZ
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SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ

 İncil'i tanıyoruz, fakat yazarlarını tanıyor mu-
yuz?

Hristiyan geleneğinde dört Müjde yazarı için belirle-
nen simgeler vardır: Matta bir erkek başı ile, Markos bir 
aslan başı ile, Luka boğa başı ile ve Yuhanna da kar-
tal başı simgeler. Bu benzetmelerin çıkış noktası Kâhin 
Ezekiel'in hayalleridir. Kâhin hayallerinde, insan başlı, 
aslan gövdeli, boğa ayaklı ve kartal kanatlı dört hayvan 
tarafından çekilen ve aynı anda her tarafa yönelen bir 
araba görür. Bunlar Yaratıcı'nın üstün kudretini anlatır-
lar. Havarileri bu simgelere benzetmek, Allah'ın İsa yo-
luyla dünyaya etkisini gösterir. İncil'i yazan müjdeciler, 
Kilise tarafından din şehidi kabul edilir, yani İsa'ya olan 
inançlarını reddetmektense ölmeyi tercih etmişlerdir.

MATTA

MÜJDE YAZARLARI: MATTA, MARKOS, LUKA, YUHANNA
Peder Orhan ÇANLI

Matta oniki havariden biridir. Kefernahum şehrinin 
gümrüğünde memurdur. Mesleği çok hor görülüyordu, 
çünkü Romalılar için vergi topluyordu. İsa onunla git-
mesini isteyince, hemen masasını terketti.

Matta Arami dilinde yazmıştır. Yazısı, bütün putperest-
lerce bilinmesi için hemen Yunanca'ya çevrilmiştir. İn-
cil'i “Birinci İncil” olarak adlandırılmış, çünkü İsa'nın 
lisanında yazılmış ve günümüze kadar gelen ve en çok 
tanınan İncil’dir. Geleneğe göre, Müjde’yi duyurmak 
için İran'a kadar gitmiştir.

MARKOS

Markos bir havari değildir. İlk olarak Pavlus'un, 
sonra da Petrus'un arkadaşıdır. Yeni Antlaşma’da 
kendisinden çok bahsedilir. Yazılarında, İsa'yı ta-
kip eden bir delikanlıdan, Zeytinlikler Bahçesi’nde 
askerler tarafından tutuklanan fakat onu örten elbi-
seyi, ellerinde bırakarak kaçan birinden bahseder. 
Bu gencin kendisinin olduğu tahmin edilir. Yalnız 
Markos bu olaydan bahsetmektedir. Markos gençti 
ve işinde becerikli idi. Her halde bunun için Pav-
lus onu ilk Müjdeyi duyurma seyahatinde yanına 
almıştı. Fakat araları açıldı. Markos annesinin yanı-
na döndü, tekrar başka bir seyahate çıktı. Roma'da 
Petrus'un yardımcısı ve tercümanı oldu. Daha son-
ra Pavlus ile barıştı. Aslan simgesi bu atılgan gence 
çok yakışır.

Markos'un İncili canlı ve samimidir. Çok teferru-
atlıdır, hatta İsa'nın bakışları bile not edilir. Hava-
rilerin, bilhassa Petrus'un kusurları üzerinde çok 
durmuştur. Markos havarilerin İsa'nın anlattıkları-
nı anlamakta ve inanmakta geç ve yavaş olduklarını 
söylemekten çekinmiyor.

Markos putperestlikten dönmüş Hıristiyanlar için 
yazıyor. Çünkü bunlar Yahudilerin inanç ve gele-
neklerini hiç bilmezlerdi. Markos'un maddi duru-
mu iyiydi, çünkü İsa ona çağrıda bulunduğunva 
bunu kutlamak için bütün iş arkadaşlarını, İsa’yı ve 
havarilerini çağırıp büyük bir şölen verdi. Yahudi 



NİSAN 2015
62.SAYI

4

idi ve Ferisilerin düşünme tarzını biliyordu. İncil'inde 
yeni Hıristiyanlara Ferisilere karşı dikkatli olmalarını, 
İsa'nın gerçekten Eski Antlaşma’da bahsedilen Mesih 
olduğunu söylüyor. 

İncil'inde İsa'nın Yahudi yasasını değiştirmeye değil, 
onu mükemmelleştirmek için geldiğini yazıyor. Mar-
kos'un İncil'inde, Matta'nın İncil'inde olan birçok Ya-
hudi deyiş ve anlatımlar yoktur. Markos'un İncil'i en 
samimi ve “tabii” İncil olarak kabul edilmektedir.

LUKA

Luka, Yahudi değil, Grektir; yani doğuştan putperest. 
Mesleği hekimliktir ve Antakya cıvarında yaşamıştır. 
İsa'yı yakından tanımadı. Ne zaman Hıristiyanlığı ka-
bul ettiği ve ne zaman vaftiz olduğu bilinmiyor. Pav-
lus'un yoldaşı oldu ve Pavlus'un ikinci seyahatinden 
sonra onun yanında kaldı. Pavlus ona “çok sevgili he-
kim Luka” diye hitap eder. Sağlığı iyi olmayan Pavlus'a 
çok yardım etti. Hayatının sonuna doğru zor bir anında 
Pavlus şöyle yazıyor: “Yanlız Luka benim yanımda”.
Matta ve Markos rastlantı sonucu Müjde yazarı oldu-
larsa, Luka da sanki mesleği sonucunda yazar olmuş-
tur. İncil'inde, tarihsel öyle örnekler veriyor ki, bunlar 
zamanın putpereslerinin yazılarıyla  mukayese edebilir. 
Meryem Ana'nın sırdaşı olmuştur. İsa'nın iyiliğini en 
çok o yazmıştır. Mutluluğunu başkalarına aşılamasını 
bildi. Ona göre mutluluk fani zenginlikleri ve kötülü-
ğü terk etmektir. Bütün bunları yumuşaklıkla söylüyor. 
İnsanları, gururlarını, bencilliklerini terk edip İsa'yı ta-
kip etmeleri için tatlılıkla ikna ediyor. İsa'nın etrafın-
daki kadınları not eden o olmuştur. İnsanlar hakkında 

tecrübeli, edebi kuralları bilen biridir. Böylece mü-
kemmel bir Yunanca ile yazılmış olan İncili, zamanın 
bir putperesti için edebi bir eser sayılırdı. Markos'un 
İncil'i için “Petrus'un İncil'i” de denmişse, Luka'nın 
İncil'i için de “Pavlus'un İncil'I” denilebilir.

YUHANNA

Yuhanna oniki havariden biridir. Havari olan bir kar-
deşi vardı, Yakup. Her ikisi de balıkçı idiler. Baba-
larının bir sandalı vardı. Bir gün Petrus'un kardeşi 
Andreas ile Yahya'nın vaftiz ettiği yerden geçerler-
ken Yahya onlara İsa'yı gösterdi. İsa ile tanıştılar. Yu-
hanna çok genç, eli açık ve atılgandı. İsa onu çok 
seviyordu. Zaten İncil'de kendisi için “İsa'nın sevdi-
ği öğrenci” tanımını kullanıyor. İsa yargılandığında 
Ferisi başrahibini tanıyordu. İsa'yı Golgota'ya kadar 
takip eden tek havari oldu. İsa annesini ona bıraktı. 
İsa'nın boş mezarına ilk o koştu, fakat önce Petrus'un 
girmesini bekledi.
Yuhanna'nın simgesi kartaldır. Diğer İncil yazarla-
rının aksine, doktrinlerle dolu bir eser bırakmıştır. 
Yeryüzünü ve gökyüzünü gözleyen kartalın bakışı 
gibi Yuhanna, Tanrı'nın mucizesini hayranlıkla sey-
retmiştir. Tanrı'nın Sözü, Oğlu ve Kutsal Ruh hak-
kında uyarıcı doktrinler bırakmıştır. Yazdığı İncil zor 
değildir, çünkü Yuhanna, onu okuyanı inandırma-
sını bilmiştir. Hayattan, ışıktan ve sudan bahsetmiş; 
hayat ile ölüm arasındaki, karanlıkla ışık arasındaki 
mücadeleyi anlatmıştır.

Yuhanna Anadolu'nun Güneybatı kısımlarına İncil'i 
müjdelemiştir. Buranın Hristiyanları mezarının bu-
lunduğu Efes'te bir Bazilika inşa etmişlerdir.

P.Y
Tekrar yayına hazırlayan Abuna Orhan ÇANLI
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Diriliş Bayramınız Kutlu Olsun
Peder Orhan Çanlı

 Sevgili Marana Tha okuyucuları,
Rabbin sevgisi, inayeti ve bereketi ile dolu 

olacağımız güzel bir Diriliş Bayramı geçirmenizi dilerim.
Bu bayramda sevgi, ümit ve yüreklerimizle sevinç hakim 
olsun. Kırgınlıkları bir tarafa bırakalım ve Rab’bin sevgi-
sini paylaşalım. Bildiğiniz gibi bir süredir Orta Doğu’da 
yaşadığımız coğrafyada büyük acılar, büyük dramlar ya-
şanıyor. Ve bu gelişen olaylardan en çok etkilenen maale-
sef yine Hristiyanlar oldu.

Süryaniler ve Keldaniler binlerce yıl var oldukları top-
raklarını, evlerini, kiliselerini, işlerini, okullarını bıraka-
rak zoraki göçe zorlandılar. Dehşet ve kaçış günlerinden 
sonra herhangi bir memlekette mülteci yaşamı sürdür-

mektedirler. Sefalet, mutsuzluk ve ümitsizlik içinde, tüm 
beşeri ve maddi değerlerini yitirmiş bir şekilde var olma-
ya çalışmaktadırlar. Bazıları açlık ve hastalığın kurbanla-
rıdır. Bazıları da dini inançlarını uygulamaktan ve kendi 
kültürlerini geliştirmekten yoksundurlar. İstemeyerek 
buralara göç etmiş bu insanlardan bazıları da ülkemizde 
misafir ediliyor. Ülkemiz Türkiye’nin devlet büyüklerine, 
görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve gerçekten 
bu yaşadığımız ülkenin büyüklüğünü ve misafirperverli-
ğini gösteriyor. Değerli okurlar, barış ve adalet yalnız söz-
lerle yaratılmaz. Her insanın bir paylaşma duyusu olması 
ve bu insanların kaderini şekillendiren çabalarda bir payı 
olması gerekir.

Şu anda yüzbinlerce göçmen var. Bu insanlar ölümü 
göze alarak kaçıyorlar. Gerçekten insanların yeryüzünde 

çektikleri acıların büyük bir kısmı diğer insanlardan 
geliyor. İnsan insanın timsahı, insan insanın katili ve 
celladı.

Dünyayı yöneten büyüklerin bu büyük soruna fazla 
ilgi göstermemeleri çok üzücü.
Buna karşın en ümit verici olay hayırseverlerin gitgide 
artan çapta maddi ve yiyecek için olanaklarını zorla-
maları, CARİTAS’ın yardım projeleri geliştirmesi ve 
yardım ellerini uzatmaları. Bu vesile ile CARİTAS ve 
Süryani Katolik Patrik vekili muhterem Korepiskopos 
Yusuf SAĞ’a Yalova ‘ya göstermiş oldukları ilgi ve kat-
kı için şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgili Marana Tha okuyucuları,
04 Mart 2015 tarihinde Yalova’da bulunan bu mülteci 
kardeşlerimize ziyarette bulunduk. Türkiye Süryani 
Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf 
ÇETİN’in davetlisi olarak EKümenik Patrik Bartolo-
meos I Hazretleri'nin de katıldığı bu ziyaret, Yalova’da 
yaşayan mülteciler tarafından sevgi, saygı ve coşku ile 
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karşılandı. Göçmen kardeşlerimiz, din adamlarımız ile 
birlikte dua ettikten sonra bereket takdisi almak, el öp-
mek ve resim çektirmek için dakikalarca beklediler. 

Aziz Pavlus’un Selaniklilere yazdığı mektupta söylediği 
sözleri sanki bugün göçmen kardeşlerimize söylemiş gibi 
oldu; « SİZİN İMANINIZ HERKES TARAFINDAN KO-
NUŞULUYOR ».

Çünkü bu sözler "Size gelen sözümü insan sözü olarak 
kabul etmediniz, Tanrı’dan gelen söz olarak kabul eti-
niz." anlamına geliyor.
Mülteciler, Patrik Hazretleri'nin ve Seyyidnenin bu ziya-
retiyle Mesih İsa’nın kendilerini ziyaret ettiğini hissettiler.

Onlarda gördüğümüz bu iman bizleri gerçekten çok duy-
gulandırdı. Yalova'da imanı olan, imanı yaşayan ve onu 
en üst seviyesinde bize gösteren Hristiyanlar gördük. Ge-
lip geçici hayatta en önemli şeylerden birisi insanın ima-
nı için tanıklık vermesidir. Bu Diriliş Bayramı'nda tüm 
iyi niyetli insanlara sesleniyorum, çünkü bu her şeyin 
üstünde tutulacak bir mesele. Bu bayramda kendimize 
şu soruyu soralım: 

«Ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz?».

Sizleri bu yaralı ve zayıf düşmüş insanlara verilecek şifa-
nın kendimize düşen payını düşünmeye davet ediyorum. 
Yoksulun eli Mesih’in elidir: o elin içine koyduğumuz 
her şeyi Mesih öbür eliyle bize geri veriyor. 
DİRİLİŞ BAYRAMINIZI KUTLUYORUM.

Onlarda gördüğümüz bu iman bizleri gerçekten çok 
duygulandırdı. Yalova'da imanı olan, imanı yaşayan ve 
onu en üst seviyesinde bize gösteren Hristiyanlar gör-
dük.
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Paskalya her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde farklı süs-
lemeler, farklı yiyecekler, farklı geleneklerle kutlanıyor. 
Hepsi birbirinden güzel, her biri Rabbin sevincini payla-
şan güzellikler.. Örneğin Ukrayna’da her biri birer sanat 
eseri olan Paskalya yumurtaları (Psanka) dünyaca tanını-
yor. Psanka’lar için her yıl Kiev’de, Kreşatik Caddesi’nde 
büyük bir sergi kurulmaktadır. Slav dilinde yazmak, çiz-
mek kökünden gelen Psanka kelimesi, üzeri desenlerle 
süslenmiş Paskalya yumurtalarına ismini verir. Yumur-
tanın üzerindeki her desen kendine özgü bir  anlam taşı-
yor. Desenler bereket, aile birliği, huzur, mutluluk, sağlık 
gibi unsurları simgeliyor. Dünya’nın en büyük Psanka’sı 
ise Ukrayna’nın Kolomiya Kasabası’ndaki Paskalya Yu-
murta Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Kuzey Amerika'da ise çeşitli şehirlerinde, Paskalya yıllık 
geçit ile kutlanır. Özellikle New York’ta Fifth Avenue’de 
birbirinden ilginç çarpıcı modellerle Paskalya şapkaları 

ile yürüyüş yap-
mak oldukça eski 
yıllara dayanıyor. 
1800’lerden beri 
New York’ta her 
yıl Paskalya geçidi 
düzenlenmekte-
dir. Paskalya sem-
bolü olan renkli 
yumurtalar, ner-
gisler, sümbüller, 
leylak ve papat-
yalarla görsel bir 
şölen haline gelen 
şapkalarla, Diriliş 
bayramına çoş-
ku ve neşe içinde 
katılan insanlarla 
cadde adeta renk 
nehrine döner. 

Bu renkli Pas-
kalya geçidi aynı 
adla 1948 yılında 
bir filme de konu 
olmuştur. Başrol-

lerini unutulmaz dansçı Fred Astaire, dansları ve duru 
sesiyle Judy Garland ve güzeller güzeli Ann Miller’in 
paylaştığı bu  eğlenceli ve anlamlı filmin yönetmen kol-
tuğunda ise müzikal ve komedi türünün başaralı ismi 
Charles Walters yer almaktadır. 

Film bir balo dansçısı olan Don Hewes’in (Fred Astair) 
paskalya alışverişine çıkmasıyla başlar. Tüm hediyeleri-
ni sevdiği kadın aynı zamnda dans partneri olan Nadi-
ne (Ann Miller) için almıştır. Elinde Paskalya hediyele-
ri mutlulukla eve döner. Nadine & Hewes ikilisi olarak 
dans gösterileri için kısa bir süre sonra trenle Chicago’ya 
gideceklerdir. Fakat  Nadine (Ann Miller) bir gösteride 

AYIN KONUSU

Paskalya Ruhu
Elena Asiye Tanyer

başrol teklifi almıştır. Bunun  ona şöhretin 
kapılarını açacak bir fırsat olduğunu düşünen 
Nadine, nişanlısına onunla gelmeyeceğini söy-
ler. Yoluna tek başına devam etmek isteyen 
ve aslında bütün öğrendiklerini nişanlısı Don 
Hewes’den (Fred Astair) öğrenen Nadine ‘nin 
hırslı ve bencil tutumu Don’ı çok üzer. Don bir 
karar verir, sıradan bir dansçı kızı Nadine gibi 
yetiştirecek ve gösteriye çıkaracaktır.

Küçük bir yerde dans eden Hannah Brown’ı 
(Judy Garland) görür ve onu provaya çağırır. 
Hannah gerçekten tecrübesiz bir kızdır dansçı 
Don Hewes in adını duyunca teklifi hemen ka-
bul eder. Ertesi gün ilk prova oldukça sorunlu 
geçer . Yemek molası için dışarı çıkarlar. 

O sırada Fifth Avenue’de Paskalya Geçidi var-
dır. Hannah çok mutlu ve heyecanlıdır. New 
York’taki Paskalya geçidinin ününü duymuş 
fakat hiç görmemiştir. O sırada Nadine başın-
da Don’ın hediye ettiği şapka ile geçmektedir. 
Gazeteciler onun fotoğraflarını çeker. Hannah 
onu hayranlıkla izlemektedir. Nadine Don’ı 
görmezden gelir. Don, Hannah’a “Seneye 
Paskalya geçidinde herkes sana bakacak, ga-

zeteciler sadece seninle ilgilenecek. O kadını 

Desenler bereket, aile birliği, huzur, mut-
luluk, sağlık gibi unsurları simgeliyor. 
Dünya’nın en büyük Psanka’sı ise Ukray-
na’nın Kolomiya Kasabası’ndaki Paskalya 
Yumurta Müzesi’nde sergilenmektedir. 
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görmeyecekler bile” der. Birlikte alışverişe çıkarlar. 
Her şeyi Don seçer Hannah’ın sahne adını Juanita 
koyar. Hannah‘dan bir Nadine yaratmak niyetinde-
dir. Oysa Hannah ne Nadine gibi güzel ne de onun 
kadar alımlıdır. Gösteriler başlar. Hannah elinden 
geleni yapmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamaz. 
Arkadaşları Johnny (Peter Lawford), Nadine ve Don 
için sürpriz bir buluşma ayarlar. Don,  Nadine’e 
“Gel tekrar birlikte dans edelim” der. Nadine onun-
la alay eder. Nadine  Don’a “Sen olmasanda ben na-
sıl olsa ünlü olacaktım, hem söyle o kıza beni taklit 
edip gülünç olmasın” der. Don, yaptığı hatayı o za-
man anlar, Hannah’ın yanına gelir. Gösteri tamamen 
değişir. Artık ne süslü elbiseler giyilecek, ne Nadine 
gibi davranılacak, ne de onun makyajı yapılacaktır. 
Juanita değil Hannah olacaktır. Hannah güzel görün-
meye çalışmak bir yana, gösteriye sokak çocuğu kılı-
ğıyla çıkar. Başarı kaçınılmazdır. 

Paskalya gelmiştir. Don’ın söz verdiği gibi güzel 
şapkalarını takar Paskalya geçidine giderler. Gaze-
teciler artık onlarla ilgilenmektedir. Çünkü yeniden 
varolmuşlardır. Bir başkası olmadan, olduğundan 
farklı görünmeye çalışmadan, sadece dış güzelliğin 
değil, samimiyetle çalışmanın başarısıyla Paskalya 
coşkusuna katılırlar.

Paskalya gelmiştir. Don’ın söz ver-
diği gibi güzel şapkalarını takar Pas-
kalya geçidine giderler. Gazeteciler 
artık onlarla ilgilenmektedir. 
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CARITAS

Evrensel Dilde Konuşmak
Caritas Türkiye

Fotoğraf: Nathalie Ritzmann

 Caritas olarak İstanbul’da yaşayan göçmen 
ve mülteci kadınlar ve çocuklarla bir ara-

ya gelerek etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyo-
ruz. Kadınlar ve çocuklara yönelik düzenlediğimiz 
çeşitli etkinliklerle, farklılıklarımızın ayrıştırıcı değil 
zenginleştirici ve güçlendirici yönlerini keşfederek 
farklı kültürlerden göçmen, mülteci ve gönüllü ka-
dınlar arasında hep birlikte köprü kurmayı amaçlı-
yoruz. 

Bu buluşmalar Suriyeli bir kadının Kongolu bir ka-
dından dans ritimleri dinlemesi, Senegalli bir kadının 
bir Iraklı kadından tarif alması ya da karşılıklı günlük 
dertleri paylaşabilmeleri gibi çok yönlü paylaşımlara 
zemin sunuyor. Her iki haftada bir gerçekleşen bu bu-
luşmaların her birinde farklı atölye çalışmaları ya da 
seminerler yapılıyor. Bazen bütün kadınlar bir parti 
ile buluşup kendi ülkelerini diğerlerine anlatıyorlar. 
Bazen İstanbul’u biraz tanımak için geziler düzenli-
yorlar. Gönüllülerin ve farklı konularda atölyeleri yö-
neten uzmanların katkılarının önemine ise özellikle 
vurgu yapmak gerekiyor.

Müziğin evrensel dilini ortak dilimiz haline getirmek 
ve birbirimizle şarkılar yoluyla konuşmak üzere 17 
Şubat’ta iki hafta devam edecek bir ritim ve müzik 
çalıştayı gerçekleştirdik. Kamerun, Nijerya, Suriye, 
Irak, Fransa, Türkiye’den toplam 25 kadının bir araya 
geldiği çalışmada müzisyen Selda Öztürk’ün yönlen-
diriciliğinde Türkçe ve Arapça iki şarkı çalışıldı. Boş 
cips kutuları ve su damacanalarından kendi yaptığı-

mız müzik aletleriyle ritim çalışması yaptık ve farklıları-
mızı kendi müziğimiz eşliğinde söyledik, birlikte halay 
çektik, Afrika müziklerinde dans ettik. Ayrıca anneleri 
ile gelen çocuklar da günün farklılığının keyfini şaşkın 
bakışlarla seyrederek ve gönüllüler ile oyunlarını sür-
dürerek çıkardılar.  Bambaşka kültürleri harmanlayarak 
geçirdiğimiz günün sonunda, dilimizin ucunda farklı 
dillerden melodiler mırıldanarak birbirimizden ayrıl-
dık.

Selda Öztürk’ün yönlendirdiği bu atölye çalışmaları de-
vam edecek ve kadınlar çalıştıkları şarkıları Caritas’ın 
göçmen kadınlar için planladığı 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlamaları çerçevesinde sunacaklar.
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KELDANİ KİLİSESİ

1915 ve sonrası
Peder Remzi Diril

 Önce 1900 ve akabinde1915 yılı geldi-
ğinde Anadolu'da meydana gelen büyük 

çalkalanmayı ve bölge Hristiyanlarının darmadağınık 
edilişini gördük. Hristiyanların maruz kaldığı bu zu-
lümlerin sebebini Orta Doğu'da güçlü bir Hristiyan 
devletinin olmamasında aramak mümkündür.

Bir yandan Pers ve Bizans  İmparatorluklarının çekiş-
melerin kurbanı olan, bir diğer yandan Türk - Arap 
devletlerinin arasında kalan Orta Doğu Hristiyanları, 
1915 yılından sonra Mezopotamya coğrafyasında  bu-
lundukları ülkelerde büyük haksızlıklara maruz kal-
dılar. Bu bölge onların ana vatanı  olmasına rağmen 
ikinci sınıf  vatandaş muamelesi gördüler.

Dedelerimiz yüz yıl önce olan olayları henüz bize 
anlatmamışken, gözümüzün önündeki olaylar sanki 
daha önce yaşananların devamı niteliğinde. Doksanlı 
yıllarda  Türkiye'de, İran'da ve Irak'ta boşaltılan  köy-
ler, zorla göçler, evsiz kalan insanlar, batı ülkelerine 
göçenler, ölümler ve benzeri birçok olaya tanık olduk. 

Siz değerli okuyucularızın dikkatini bugün yaşananlara 
çekmek istedim.  Televizyonda ve internette film izler 
gibi izlediğimiz Irak ve Suriye'de olan olaylar neden bizi 
etkilemeye başlayana kadar kimsenin umurunda olmu-
yor? Neden birlik getiren Hristiyanlık ruhundan bu ka-
dar uzak ve umursamaz durumdayız?

Kaç kişi yaklaşık olarak 42 bin Hristiyan göçmenin Tür-
kiye topraklarında misafirimiz olduğunun farkındadır? 
Sürgün edilen kardeşlerimiz, papazlarımız, rahiplerimiz, 
rahibelerimiz, metropolitler derken Irak Ninova'dan 
yüzbinden fazla insan, onlarca köy  kendi  toprakların-
dan sürüldü, kiliselerinden alıkondu. Öldürülenlerin ve 
kaçırılan kadın ve kızların acısı dinmeden ikinci acı  Su-
riye'de yaşandı. Otuz beşten fazla Asuri - Süryani köy  
zorla boşaltıldı, köylüler sürgün edildi ve üç yüzden fazla  
insan, kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere esir alındı. 

Kendimizi Paskalya, yani Diriliş Bayramı'na hazırlarken 
Mesih İsa gibi çarmıhı taşımanın ne demek olduğunu 
kendimize soralım. O dirildi! Mutlu Paskalyalar.
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HARDAL TANESİ

Yıldızbilimciler
Cecilia Demirci

 Noel, sadece Kurtarıcı İsa’nın doğumunu 
kutlamamızla sınırlı kalmıyor. Aynı za-

manda –her yıl- O’nunla ilk andan itibaren beraber 
olan kişilerin mutluluğuna katılıyoruz: Azize Mer-
yem, Aziz Yusuf, Çobanlar, Melekler ve elbette Yıl-
dızbilimciler. Hardal Tanesi, bu kez de Bebek İsa’ya 
hediyeler sunan bu kişilere yer vermek istiyor. 

 İncil’de bebek İsa’yı görmeye gelen Yıldızbilimciler 
için kullanılan esas kelime “magi”dir ve tekili “ma-
gus”tur. Bu adlandırma, Yakın Doğu’daki antik bir 
din adamı sınıfını ifade etmektedir. Antik Yunan’ın 
büyük tarihçisi Herodot’a göre Magi aslında bir Med 
kabilesidir.  Persliler, Medlileri Büyük Darius zama-
nında yendikleri zaman, politik güçleri ve Darius yö-
netimine karşı tavırları nedeniyle birçok yıldızbilimci 
(magi) öldürülmüştür. Herodot da onların bu politik 
gücünden söz etmiştir. 

Antik Yunanlılara göre Yıldızbilimciler, büyü ve ast-
roloji konusunda uzmandılar ve Zerdüşt inancına 
mensuptular. Ancak onların Zerdüştlükle doğrudan 
ilişkilendirmek sorunlu bir durumdur. Esasen onlar 
kendilerini, “Zerdüşt’ün Öğrencileri” olarak adlandır-
makta olan dinsel bir güçtürler. Aynı zamanda birçok 
Antik Yunan kaynağı Zerdüşt’ü de bir yıldızbilimci 
olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyla tüm bunlar, onla-
rın Zerdüşt olarak bilinmesine yol açmıştır. 

Magi yani yıldızbilimciler, Helenistik dönemde ve 
ardından Roma zamanında astrolog ve büyücü ola-

rak bilinmişlerdir. Eski Ahit’in Daniel kitabında geçen 
magoi, Babil Kralı Nebukadnessar’ın zamanında, büyü 
ve rüya tabiri yapan güçlere sahip kişilerdi. Yeni Ahit’in 
Matta kitabında onlardan (Mágos) yerici bir dille söz 
edilmektedir; fakat bebek İsa’yı görmeye gelenler, bil-
ge paganlar (magi) olarak tanımlanmaktadır. Belki de 
bu nedenle onların sosyal statüleri, sayıları, isimleri ve 
kökenleri popüler bir tartışma konusu olmuştur. Araş-
tırmalar, herhangi bir bilimsel belge olmamasına karşın 
M.S. 500 yılında yıldızbilimcilerin, “krallar” olarak bilin-
diğini söylemektedir. Sayıları tam olarak belirtilmemekle 
beraber, Batı kiliselerinde geleneksel olarak üç yıldızbi-
limcinin geldiğine inanılmaktadır. Bunun sebebi de Be-
bek İsa’ya verilen üç hediyedir: altın, günnük ve mür. 
Bunlar, antik dönemin en gözde ürünleriydi ve krallar 
tarafından kullanılıyordu.

Doğu geleneğinde ise yıldızbilimcilerin sayısı kimi za-
man on ikiyi bulmaktadır. Kimi yerlerde iki, üç, dört 
veya sekiz kişi oldukları dile getirilen bu bilge kişilerin, 
isimleri de belirsizdir. 8. yüzyıldan itibaren Batı gelene-
ğinde isimleri Gaspar, Melkoir ve Baltazar olarak söy-
lenmiştir. Süryaniler onlara Larvandad, Hormisdas ve 
Gusnasaf derken, Ermeni kaynaklarında Kagba, Bada-
dilma ve Melkon olarak geçerler. Benzeri bir belirsizlik, 
kökenleri hakkında da sürer. Bilinen tek şey, Doğu’dan 
geldikleridir ve bu da, onların Mezopotamya ya da Pers 
ülkesinden gelmiş olacakları fikrini doğurmaktadır. Do-
ğu’ya özgü hediyeleri, bu görüşü desteklemektedir. Bazı 
düşünürler, onların Nuh’un üç oğlunun –Sem, Ham ve 
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Yafet- soyundan geldiklerini ve bu şekilde insanlığın tü-
münü temsil ettiklerini ileri sürmüşlerdir. 

Onlara ait olduğu ileri sürülen “üç kutsal kral” kalıntıla-
rı, Köln Katedrali’nde bulunmaktadır. Buraya 12. yüzyılda 
Milano’dan getirilmişlerdir ve malesef bu kalıntılar hak-
kında çok az bilgi bulunmaktadır. 

Hıristiyan geleneğinde onların kim olduklarından çok, 
ziyaretleri öne çıkarılmaktadır. Batı geleneğinde Epifanya 
Bayramı’ında onların ziyaretleri hatırlanır. Doğu Hıristiyan 
geleneğinde bu gün için kutsal görünüm ya da ifade an-
lamlarıyla epiphánia, epiphánios, theopháneia adlandır-
maları kullanılmıştır. Bu gelenek Batı’ya da taşınmış ve La-
tinceye geçmiştir: dies epiphaniarum (açığa çıkma günü) 
ya da apparitio (görünüş). 

Her yıl, Bebek İsa’nın yani Kurtarıcımızın doğuşunu ha-
tırlayan ve O’nun önüne sahip olduğumuz her şeyi sunan 
bizlerin, sayıları, adları, kökenleri belirsiz olan bu üç yıl-
dızbilimciden çok da farkımız olmadığı söylenebilir. Onlar 
hakkındaki bu belirsizlik, her kim olursak olalım ve sayı-
mız ne olursa olsun, İsa Mesih’e bir şeyler sunabileceğimi-
zi de gösteriyor adeta. 
 

Hıristiyan geleneğinde onların kim 
olduklarından çok, ziyaretleri öne 
çıkarılmaktadır. Batı geleneğinde 
Epifanya Bayramı’ında onların zi-
yaretleri hatırlanır. Doğu Hıristiyan 
geleneğinde bu gün için kutsal görü-
nüm ya da ifade anlamlarıyla epiphá-
nia, epiphánios, theopháneia adlan-
dırmaları kullanılmıştır.



NİSAN 2015

12 13

IŞIK DAMLALARI

Göklerdeki Pederimiz
Dirilmiş İsa Kardeşliği - KONYA

 Göklerdeki Pederimiz”: bu sözlere alışığız ve 
sanki içimizde bir değişiklik meydana getir-

mez. Gökleri düşünürken neyi düşünürsün? Güneşli bir 
gökyüzünün maviliğini mi, gri bulutları mı yoksa yıldızlı 
bir gecenin aydınlığını mı düşünürsün? Tanrı gerçekten 
orada yukarıda mı? Çocuklar çok soru sorarlar… ve biz 
kendi sorularımıza ne cevaplar veririz? İsa’nın kullandı-
ğı Kutsal Yazıların dili bizlere neyi düşündürmek ister? 
Elbette gökyüzü, olabilecek en ulaşılamaz ve saklı yer-
dir. Gerçekten de Tanrı’yı kimse görmedi ve de göremez. 
Gökyüzü, insanın ne kadar güçlü olsa da, göremeyeceği, 
tutamayacağı, ulaşamayacağı bir yerdir. Bizi seven Baba, 
bize bakar ve korur, ama biz Ona ulaşamayız: biz Onu 
kontrol edemeyiz, Ona emredemeyiz, Onu etkileyeme-
yiz. Bu sebepten bize olan sevgisi çok güzel ve harikadır, 
çünkü kaynağı bizde değil, Onun yüreğindedir. 

Ya bizler günahkarsak? Ya da kendimizi Onun arzu-
larının dışında ve isteklerini gerçekleştirmeye kabili-
yetsiz görüyorsak? Mademki sevgisinin kaynağı kendi 
davranışlarımız değil de kendi yüreğidir, hiçbir zaman 
ümitsizliğe kapılmamalıyız. Bazen insan, kendi günahı 
ve düzensiz yaşamı yüzünden çok karmaşık durumda 
bulunabilir, bunun sonucunda, ümitsizliğe kapılır. Ama 
Baba’nın sevgisinin daima canlı ve sadık olduğunu bil-
diğinden, kendi durumu ve sorunları çözülemez olursa 
da o, Tanrı’ya güvenebilir ve ümitle yaşayabilir. Babamız 
göklerdedir: saklıdır, biz Onu göremiyoruz, ancak O 
bizi devamlı olarak görür ve ilgiyle yürüyüşümüzü takip 
eder. Baba saklıysa, sevgisi de bazen saklıdır. Yaşadığımız 
birçok olayın, Tanrı sevgisinden uzak olduğunu düşü-
nürüz: öyle değildir, sadece sevgisi saklıdır. Kardeşleri 
tarafından satılmış Yusuf’un hikayesini hatırlarsak, veya 

Daniel’in ve Kutsal Kitapta yer alan diğer pek çok kişiyi 
düşünürsek, onların yaşadıkları zor durumlarda bile, 
Baba’nın sevgisinin mevcut olduğunu görürüz. Ba-
ba’nın sevgisi çok büyük ve önceden her şeyi bilir, he-
pimizin topluca birlikte tahmin edebileceklerimizden 
çok daha gerçekçidir. Hepimiz kendi yaşamımızda, zor 
ve acıklı olaylarda, Baba’nın sevgisinin nasıl saklı oldu-
ğunu görmüşüzdür.

Mezmur 115

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,
Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Niçin uluslar:
"Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.
Bizim Tanrımız göklerdedir,
Ne isterse yapar.
RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,
Harun soyunu kutsayacak.
Küçük, büyük,
Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.
RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!
Yeri göğü yaratan RAB
Sizleri kutsasın.
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İMANLININ İMANI -

Tavşanlar, çikolatalar, renkli yumurtalar ve ötesi...
İrem Terdekyan

 Hristiyan olduğumun farkında yaşarsam 
yok olup gideceğimden korkuyorum.

Bilim kurgu filmlerinde sıvı gibi bir hal alır görüntü 
ve parmağının ucu o alana değen kahraman mole-
küllerine ayrılarak bir anda yok olur puf diye. Öyle 
bir hal gibi geliyor bana şimdi Hristiyan olmak.

Belki iki bin yıl önce, ya da bin yıl önce, hatta belki 
yüz yıl önce de öyleydi. Hayalen o zamanları dene-
yimleme fırsatı verilmiş ise bana İsa Mesih haçı sır-
tında önümden geçip giderken de öyle hissediyor-
dum, Malazgirt ovasında atlı ve çevik savaşçılardan 
kaçarken de, Fırat Nehri’ni bir ineğin kuyruğuna 
tutunmuş geçerken sürgün yollarında ölemezken de 
öyle hissediyordum belki de...

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, 
övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, 
kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötü-
lüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, 
ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, 

her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi 
asla son bulmaz.(1.Korintliler,13)

Böyle demişlerdi Korintliler’e... Ve daha nice milletlere...
Ben eğer Hristiyan olduğumu her nefeste anarsam bana 
çok garip bir şey oluyor. Sanki temiz kalpliymişim gibi her 
yerde Tanrı’yı görüyorum. Metro çıkışında taş zeminde 
oturan bir bebekte görünüyor bana; yanında annesi var, 
bir sürü de kardeşi ve önüne bir tabla koymuşlar ‘Suri-
yeliyim’ ...  Kumkapı’da patrikhane yolunda görünüyor, 
benden daha koyu tenli bir genç kadında, bir şeylerin 
pazarlığını yapıyor... Sanki daha mutlu bir hayatı olabilir 
başka bir yerde olsa... 

Otobüste görüyorum, çok dalgın, akıllı telefonundaki 
oyunuyla meşgul ve hayata kapalı... Gazetede okuyorum 
bir nehir kenarında bulmuşlar, nefes almıyormuş... Kö-
yünden kaçıyormuş ona zarar vermesinler diye... Başı be-
deninden ayrılmış... Ve bazen aynada görüyorum Tanrı’yı 
kendi dalgın gözlerimde...
 
Ben Hristiyanım diye düşününce de göğsümün ortasına 
bir sızı saplanıyor...  Getirdiği büyük bir görüş ve sorum-
luluk var çünkü… Sadece bir sıfat değil bir hayat getiriyor 
‘olmak’!

Neyse ki tavşanlar var, renkli renkli yumurtalar ve çiko-
latalar...

Onlara erişmeden önceki kısa bir süre diyetime dikkat 
edebilirim... İyi bir kostüm geçidi ya da gece kulübünde 
de diyete başlamadan önce kurtlarımı döküp deşarj olur-
sam müthiş bir başlangıç olabilir yeni döneme... Bayram 
kutlaması için hoş ayakkabılar ve yeni bir takım elbise de 
sanırım bu dönemi taçlandıracak...

Bazen bir cümle gelip bu düşüncelerimin arasına karışı-
yor...

En şanssız olan kadar şanslısın... ! Eğer Hıristiyansan bu-
nun farkında olmalı ve senden şanssız olanlara dikkat et-
meli ve çözüm olmalısın…

Aman, neyse ki tavşanlar var, renkli renkli yumurtalar ve 
çikolatalar… 

İyi paskalyalar...
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TEOLOJİ VE YAŞAM

O Tüm İnsanların Kurtulmasını ve Gerçeği Bilme Aşamasına Gelmesini İster
Peder (Vartabed) Mikail Uçar

“O, TÜM İNSANLARIN 
KURTULMASINI VE GERÇE-
Ğİ BİLME AŞAMASINA GEL-

MESİNİ İSTER”1

TANRI’NIN BİLGELİĞİNİ EDİNMEK VE 
KIYMETİNİ BİLMEK

Kutsal Kitap, Rab Tanrı’nın bizzat isteyerek 
kendi benzeyişinde yarattığı insanı tüm öteki canlı-
lardan daha üstün niteliklerle donattığı, verdiği edim 
ve erklerle onu ayrıcalıklı duruma getirdiğini anlatır. 
Çünkü insanın değeri ötekilerden farklıdır ve insan 
“en son” ama “en donanımlı” yaratılandır. Ancak her 
zaman insanın kendisine verilen bütün bu üstünlük 
ve ayrıcalıkları “iyi” ve Tanrı’nın isteği doğrultusunda 
kullanmadığını görüyoruz. Aslî günahın oluşmasın-
dan başlayarak, günahın artması, insanların tövbesiz ve 
pişmansız olmaları Tanrı’nın onlarla ilgili yargısını da 
kesinleştirmiştir. Örneğin şu Söz açıkça bir uyarı nite-
liğindedir: “Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek se-
veceksiniz? Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk 
alacak? Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek? 
Uyardığımda yola gelin, o zaman size yüreğimi açar,  söz-
lerimi anlamanıza yardım ederim. Ama sizi çağırdığım 
zaman beni reddettiniz. Elimi uzattım, umursayan olma-
dı. Duymazlıktan geldiniz bütün öğütlerimi, uyarılarımı 
duymak istemediniz”2.

Tanrı’nın insanı “aklını kullanmaya ve akıllı 
olmaya” çağırması aslında yeni bir olgu değildir. Adem 
ve Eva’nın “ilk düşüş”leri, Kabil ve Abel’in yaşadıkları 
(kıskançlık-öldürme sarmalı), çoğalan insan soyunun 
günahtaki ısrarı, insanın “akıl”lı olmadığı yargısını 
güçlendirmiştir. Oysa Tanrı bilgeliğe özel bir önem ver-
mekte ve insanın onu anlamasını/aramasını istemekte-
dir. Diyebiliriz ki, bütün Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanı 
bilgeliği edinmeye, dinlemeye, anlamaya ve yaşamaya 
çağırmasıdır.

Kutsal Kitap’ın “bilgelik kitapları” ile “bil-
gelik”in tema olarak sürekliliği iki ayrı konudur.  
 
KUTSAL YAZILARIN BÖLÜMLENMESİ 

Teolojinin ilk adımı, ana beslenme kaynağı 
olarak Kutsal Yazılar’ı referans almaktır. Bu nedenle ön-
celikle kitapların bölümlenmesini anlamaya çalışmak 
gerekir:
1 1 Tim 2,1-7
2 Özdeyişler 1,22-25

Antik Antlaşma ile Yeni Antlaşma bir 
süreklilik içindedir ve Tanrı’nın kurtarış planını 
anlatmaktadır. Ayrı ya da bitmiş değil tam tersi-
ne Yaratılış’tan başlayarak Gelecek Olan’a kadar 
(Parusia/İkinci Geliş: Mesih İsa’nın görkemle ye-
niden gelmesi) yani Apokalips (Esinleme/Vahiy) 
dahil bütün kitaplar birbirinin devamıdır.

Antik Antlaşma (Eski Ahit) biblistler tarafından kla-
sik 3 bölüme ayrılır:

Torah (Tevrat/İlk 5 kitap: Yaratılış, Çıkış, Levililer, 
Sayılar, Deuteronomio)

+
Nevi’im (Nebi’im: Nebi: İbranice “peygamber”: Pey-

gamberlik kitapları: Yeşu, Hakimler, 1-2 Samuel, 
1-2 Krallar, İşaya, Yeremya, Hezekiel, 12 küçük 
peygamber)

+
Ketuv’im (Bilgelik kitapları: Eyüp, Özdeyişler, Neşi-

deler, Rut, Ağıtlar, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra, Ne-
hemya, Tarihler vd ).

Bunları “tamamlayan”, İsa Mesih ve sonrasına ait 
bütün kitaplar ise Yeni Antlaşma’yı oluşturmak-
tadır3. Hepsine bütün olarak “İnsanın Kurtarılış 
Anlatısı, Hikâyesi, Tarihi” de denebilir. Katolik 
Kilisesi, her iki bölümü “iki Antlaşma tek Ki-
tap” olarak kabul etmektedir. Çünkü Dei Verbum 
IV’de de belirtildiği gibi, Hıristiyanların dinî ve 
ahlâkî eğitimi Antik Antlaşma’dan geçmektedir4. 

Bir şema ile gösterelim:

DEVAMLILIK=BÜTÜNLÜK

TANRI, KENDİ SÖZÜ’NÜ ÖNERMEKTEDİR
 
Bilindiği gibi, Kutsal Yazılar, Tanrı’nın kendi iste 

ve esinlemesi doğrultusunda Kutsal El/Seçilmiş 

3  MAURO PERANI, “Il Canone delle Scritture Ebraiche” in Intro-
duzione Generale alla Bibbia, Rinaldo Fabris e collaboratori, Editrice 
Elledici, Torino 2006, ss:473-485.
4 Dei Verbum IV, İkinci Vatikan Konsili yönergelerindendir.
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Bizans ikonası: Kutsal Yüce Bilgelik tasviri.

İnsan yani “agiograf”5 tarafından yazılmış, bin-
lerce yıllık bir süreci kapsamaktadır. Tanrı sık 
sık kendi halkını ve insanı dinleme konusunda 
uyarmıştır: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek 
Rab’dir.  Tanrınız Rab’bi bütün yüreğinizle, bütün 
canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün 
size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. On-
ları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde oturur-
ken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlar-
dan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize 
bağlayın, alın sargısı olarak takın. Evlerinizin 
kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın”6. 

Torah + Peygamberler + Bilgelik kitapları dizgesi 
yani Antik Antlaşma (ve kuşkusuz devamı olan Yeni Ant-
laşma) kitaplarının tamamı, Tanrı’nın kendi halkı özelinde 
insanlıkla yaptığı bir “bilgelik” isteği sürecidir. Tanrı, gü-
nah’la yanıt veren insanın bu  “cevabı”ndan kaçması için 
ısrarla eğitimini sürdürmektedir. Ne coğrafik ve fiziksel afet-
ler (Nuh tufanı vb), ne peygamberlerin ilanları (İşaya, Ha-
bakkuk vd), ne de kitapların öğütleri insanın yüreğini tam 
anlamıyla değiştirmediği için bu kez Rab Tanrı, bizzat Oğ-
lu’nu yeryüzüne göndermiştir. İsa, Tanrı ile insan arasındaki 
günah ile gelen “çatlağı” onarmıştır7. İsa, Tanrı’nın Sözü’dür, 
5 “Agiograf” tekil kullanılır ancak “çoğul” anlam içerir.
6 Yasanın Tekrarı (Deuteronomio 6,4 ve sonrası)
7 “Frattura” ya da “çatlak” günümüzde birçok teologun kullandığı 

Sözü’nün Beden Alması’dır ve kuşkusuz O’nun bilgeliği-
nin kusursuz örneğidir.

TEMA OLARAK “BİLGELİK”

Kutsal Kitap’ta “Bilgelik” terim olarak 300’den 
fazla kez tekrar edilir. İbranice khokmàh (khakhàm 
fiilinden gelir), Yunanca’da sofìa kelimelerinin kar-
şılığıdır. Ancak Kutsal Yazılar’da anlam olarak aynı 
yazımı farklı varyasyonlar da kullanılmıştır.  “Man-
tık, ihtiyat, basiret, sağduyu” anlamlarını da kapsa-
yan bu sözcükler Kutsal Kitap’ın “bilgelik” ifadesinin 
derinliğini ortaya koymaktadır: “kapsamlı bilgi ve 
derin anlayış” da diyebileceğimiz Kutsal Bilgelik, biz-
zat Tanrı’nın insandan beklentisidir. Ancak biliyoruz 
ki, Rab Tanrı daha yaratılışta insana bu bilgeliği elde 
edebileceği donanımları vermiştir. Asıl sorun, insanın 
kayıtsızlığı, umursamazlığı ve günahla olan bağıdır. 
Zaten, Ayartıcı da insanı aslî günah’a “bilgelik kazan-
mak isteğini kullanarak düşürdüğünü görüyoruz: 
“Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve 
bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü”8. Bil-
me isteğinin günaha dönüşmesi, insanın “Tanrı gibi 
olmak üzere” kışkırtılması ve kandırılması, Tanrı’nın 
insandan niçin ısrarla “asıl ve kurtarıcı bilgeliği” edin-
mesini istemesinin bir açıklamasıdır. Bunun net bir 
ifadesini Özdeyişler kitabında buluruz: “Bilgeliği ve 
aklı sahiplen, söylediklerimi unutma, onlardan sap-
ma. Bilgelikten ayrılma, o seni korur. Sev onu, seni 
gözetir”9. Belirtildiği gibi, muhakeme içeren bu “anla-
yış” içinde takdir, imâ, sağduyu, farkındalık, kendini 
tanıma ve yönetme, sezgi ruhu, kontrol gibi birçok 
erdemi içeriğinde barındırmaktadır. Matta İncili’n-
deki İsa’nın sözleri bu konuya çok berrak bir örnek 
oluşturmaktadır: “İşte bu sözlerimi işitip uygulayan 
herkes evini kaya üstüne kuran akıllı adama benzer. 
Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırırlar. 
Ama ev yıkılmaz. Çünkü temeli kaya üstüne atılmıştır. 
Bu sözlerimi işitip de uygulamayan herkes evini kum 
üstünde kuran aklı kıt adama benzer. Yağmur yağar, 
seller basar, yeller eser, eve saldırırlar. Ev yıkılır; hem 
de yıkımı korkunç olur”10. Bu okumadaki “kaya üze-
rine evini inşa eden adam”la “kum üzerine bina kuran 
adam” örnekleri Kutsal Bilgelik’in kaynağını ve işle-
vini ortaya koymak üzere verilmektedir. “Yıkılmayan 

önemli bir terimdir. Tanrı ile insan arasında günah ile meydana 
gelen “ayrılmayı” sert bir biçimde ifade eder. Bu sert ayrılma, 
İsa Mesih’in insanla Tanrı arasındaki arabuluculuğu ile iyileşmiş 
yani giderilebilmiştir.
8 Yaratılış 3,6
9 Özdeyişler 4,5-7
10 Matta 7,24-27
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ev”, bizzat insanın kendisi, ruhu ve varlığı’dır. 

BİLGELİĞİN BAŞLANGICI

Kutsal Yazılar’da bilgelik ile ilgili en açıklayıcı ifadelerden 
biri kuşkusuz Özdeyişler’de verilmiştir: Bilgelik konuş-
maktadır: “Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarat-
tı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte 
yerimi aldım. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken 
doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirme-
den, Rab dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresi-
ni yaratmadan doğdum. Rab gökleri yerine koyduğunda 
oradaydım. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları 
oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğin-
de…”11 Ben Sirak da kusursuz anlatımıyla bilgeliğin 
kökü ve kaynağını açımlar: “Bilgelik yalnız O’nundur, O 
gerçekten olağanüstüdür, Tahtına oturmuştur, O Rab’dir. 
Bilgeliği O yaratmış, onu gözetmiş, Ona bir değer vermiş-
tir, tüm yapıtlarına bilgeliği katmıştır. Bilgelik O’nun tüm 
insanlığa armağanıdır, O’nu sevenlere bilgeliği bırakmış-
tır” der ve bu kökün  “Tanrı korkusu” olduğu belirtir.12

BİLGELİĞİN KAPSAMI

Bilgelik kesinlikle Tanrı’ya aittir ve bir 
Tek O bilge’dir. Tanrı herşeyin kendisinin eseri 
olduğunu Eyüp’e açıkça ifade eder: “Ben dün-
yanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyor-
san söyle. Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz 
biliyorsun! Kim çekti ipi üzerine? Neyin üstüne 
yapıldı temelleri? Kim koydu köşe taşını”13. İnsa-
nın yeri ve konumu ayrıntılarıyla belirlenirken 
Vaiz, insanın sınırlarını çizer: “Tanrı’ya saygı 
göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her in-
sanın görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi 
yargılayacaktır, ister iyi ister kötü olsun”14. Bu 
kadarla da kalınmaz akıllı ve akılsız ayrımına 
gidilir: “Akıllı yürek bilgi arar, Akılsızın ağzıysa 
ahmaklıkla beslenir.”15

  
Pavlus Romalılar’a şöyle yazar: “Bilge olan tek 

Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik ol-
sun”16. Agustinus’tan Tereza’ya kadar birçok aziz ve 
Kilise Babası da Tanrı’nın “gerçeğin, bilgeliğin ve mut-
luluğun kaynağı” olduğuna tanıklık verirler.

İsa Mesih’in tamamlayıcı öğretisinde, ilanlarında 
ve mesellerinde bilgeliğin örneklerini verir. İsa, kendisi 
olmadan Baba’ya gidilemeyeceğini söyler. Hayat veren su 
kaynağı, gerçek ekmek, gibi benzetmeler kullanır. Matta 
İncili’nde bizzat çağırır ve kendisini izlemelerini ister. 
İsa, “Sen ardımdan gel” dedi, 

11 Özdeyişler 8,22 ve sonrası.
12 Sirak 1 ve sonrası.
13 Eyüp 37-38
14 Vaiz 12,15-16
15 Özdeyişler 15,14.
16 Romalılar 16,27

“Bırak ölüleri, kendi ölülerini gömsünler” der-
ken kendi şahsında Bilgeliğin kurtarıcılığına işaret 
eder17. Yine İsa, Tanrı’dan gelen Kendisine iman 
etmenin kurtulmak için gerekli olduğunu belirtir: 
“Ama ben gerçeği söylediğimden bana iman etmiyorsu-
nuz. … Madem gerçeği söylüyorum, neden bana iman 
etmiyorsunuz? Tanrı’dan olan Tanrı’nın sözlerini din-
ler. Ama siz Tanrı’dan değilsiniz, onun için dinlemi-
yorsunuz”18. Bu yazının başında yer verdiğimiz gibi 
bizzat Tanrı’nın “dinle” diyerek uyardığı İsrail halkı 
gibi İsa da aynı halkı dinlemesi ve iman etmesi ko-
nularında uyarmaktadır. Çünkü İsa Mesih’in açtığı 
ve taşıdığı bu Bilgelik, iman gerektirmektedir. Çün-
kü ANLAMAK-KAVRAMAK-KABUL ETMEK-İMAN 
ETMEK bir gerçektir ve bir gerçekleşme’dir.

İsa’nın bizzat kendisi GÖRÜNMEZ TANRI’NIN 
GÖRÜNÜR BİLGELİĞİ’dir. O, Beden Alan Söz’dir19. 

İnsan, Tanrı Sözü’nde ve Kilise öğretilerinde, havarisel 
gelenekte ve Kilise’nin resmi öğretisinde, ayrıca 
hayatının içindeki tecrübelerde bilgeliği bulur. Kutsal 
Ruh O’nun yüreğine, anlayışına dokunur. Timoteus’a 
Mektup’ta en parlak ifadesini bulur: “O tüm insanların 
kurtulmasını ve gerçeği bilme aşamasına gelmesini is-
ter. Çünkü tek Tanrı vardır; Tanrıy’la insanlar arasın-
da da tek arabulucu: İnsan olan Mesih İsa”20.

Bilgeliği anlayan, kabul eden de Tanrı’da 
inşa edilir ve Tanrı’da gerçekleşir. 
17 Matta 8,22; 
18 Yuhanna 8,45-47
19 Yuhanna 1,1-
20 1 Tim 2,1-7
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KUTSAL KİTAP'TAKİ KADINLAR

Kutsal Cumartesi'nin Annesi Meryem
Mariagrazia

 İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, an-
nesinin kızkardeşi, Klopa'nın karısı Mer-

yem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle 
sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce 
annesine, «Anne, işte oğlun!» dedi. Sonra öğrenci-
ye, «İşte, annen!» dedi.

O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi 
evine aldı.
Yuhanna 19, 25-27

Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini 
kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın 
öğrencisiydi, ama Yahudilerden korktuğundan 
bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf 
gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin 
İsa'nın yanına gelmiş olan Nikodim de otuz litre ka-
dar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. İkisi, 
İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine 
uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 
İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bah-
çenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı 
yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin Hazırlık 
günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya 
koydular.
Yuhanna 19, 38-42

İsa öldü ve mezara konuldu.
Yer yüzünde büyük bir sessizlik ve yalnzlık var.
Yahudilerin büyük Şabat günü boyunca her şey 
suskun.

Hristiyanların Kutsal Cumartesi dedikleri gün bu. 
Acının, beklentinin ve umudun günü; İsa’nın ölü-
mü ve dirilişinin anıldığı üç günün ortasında kalan 
gün.

Bu Cumartesi günü büyük bir sessizlik günüdür. 
Mesih’in ölümüne ilişkin acı verici sahneler hala 
Havarilerin kalplerinde ve ağlıyorlar, Tanrı’nın 
sessizliğini tecrübe ediyorlar. Sanki Tanrı mağlup 
olmuş gibi Efendilerinin yokluğu nedeniyle mah-
volmaya mecburlar.

Havarler büyük bir kayıp yaşamışlar, çünkü Efen-
dileri öldürüldü. Onun inanca dönmeye yönelik 
çağrısını dinleyen olmadı. Yetkililer Onu yargıladı. 
Bu olayda görülebilecek hiçbir olumlu taraf yoktur 

ve anlam çıkarılamaz. Fısıh yemeğinden sonra tahmin edi-
lemeyecek olaylar arka arkaya meydana geldi. Çok şaşır-
dılar ve dilsiz kesildiler. Kalpleri korku ile doldu. İsa’nın 
bu olayların olacağını önceden söylediğini unuttular. Her 
zaman onların yanında olacağını söylemesi hafızalarından 
silindi. Onlara göre Tanrı artık dilsizdi. Zavallılar kaybet-
mişlerdi ve yine doğruların başına kötülük gelmişti.
Tüm bu olup bitene kaçmış olmanın ve Rabbi inkar et-
miş olmanın utancı da eklenmişti. Kendilerini hain gibi 
hissediyorlardı. Gelece yönelik bir planları kalmamıştı, bu 
felaketten nasıl çıkacaklarını bilmiyorlardı. Hayalleri yıkıl-
mıştı. Kendilerini teselli edecek gelişmeler Pazar sabahına 
kadar görülmeyecekti. 
Cumartesi gününü Meryem gözyaşları içinde geçirecekti. 
Sevginin annesi olan Meryem, yaşadığı tüm kedere rağ-
men beklenti içinde sabahı bekliyor. Tanrı'nın kendisine 
verdiği vaade güveniyor ve O'nun ölüleri diriltebileceğine 
iman ediyor.

Peki İsa'nın dirildiği gün olarak bildiğimiz sonraki gün du-
ruken neden Kutsal Cumartesi üzerinde duruyoruz?
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Artık dirilişin gerçekleştiğini biliyoruz ve biz bugün 
Paskalya neşesini hissetmeliyiz. Mesih'in her türlü ölü-
mü yendiğinden emin olmalıyız. Dirilmiş Rab'bin ışığı 
yalnızca iman ile görülebilir. Kutsal Cumartesi günü bu 
ışık ölümün karanlığı ile karışıktır. Biz umut ve iman ile 
zaten kurtulduk (Rom 8,24),  İsa ile zaten vaftiz oldu-
ğumuz zaman içsel olarak dirildik. Nitekim dışsal ben-
liğimiz acıya, hastalığa ve çöküşe meyillidir. Günahın 
yıkılıcığı artık mağlup edilmiştir ama insanları birçok 
durumda etkilemeye ve korkutmaya devam etmektedir. 
Fakirler ezilmekte, zalimler hüküm sürmekte, mütevazi 
kimseler ise hakir görülmektedir.

İçinde yaşadığımız çağ "olup bitmiş" olan çağ olarak ad-
landırılyor; "hala devam eden" çağ değil. İsa'nın görkemli 
dirilişi de "olmuş bitmiş" olarak değerlendiriliyor. Ama 
Onun lütfu kalpleri ve kültürleri etkilemeye devam edi-
yor ve zamanın sonunda dönecek olan Rab'bin nihai za-
ferinden söz edilmiyor.

Bu yüzden Kutsal Cumartesi günü havarilerin hissettiği 
yenilgi, sıkıntı ve korku duyguları Meryem'in imanı ve 
umudu ile zıtlık içindedir.

Kutsal Cuma günü İsa'nın ölümünden sonra havari Yu-
hanna, Meryem'i yanına aldı; hem kalbine hem de evine 
kabul etti. Kudüs'te İsa'nın annesinin yaşadığı bu evde 
Kutal Cumartesi günü ne olduğuna birlikte bakalım.

Oğlunun ölümünün acısını yaşadıktan sonra çarmıhın 
dibinde sessizce kala kaldı. Oğlunun bedeni çarmıhta 
asılı iken Meryem, hayatın Rabbi olan Tanrı'ya olan inan-
cını kaybetmedi ve beklemeye başladı. 

Her şeyden çok sevdiğiniz birinin haksız yere öldürül-
düğünü görmenin ne demek olduğunu hayal etmeye 
çalışalım. İsa'ya sanki büyük bir suç işlemiş gibi davra-
nılmıştı, ancak O hiçbir şey yapmamıştı! Böyle bir şeye 
şahit olmak yürek parçalar. Zaten insanın kendi oğlunun 
ölümünü izlemesi çok dramatiktir. Ancak kendi oğlunu 
orada, çıplak, yüzüne tükürülmüş, dövülmüş, kırbaçlan-
mış ve bir suçlu gibi sergilenmiş olması daha da fenadır. 
Meryem bu olayları değiştiremedi, yalnızca çarmıhın al-
tında kaldı ve izledi. Bir anne için daha büyük bir acı var 
mıdır? Meryem, Oğlu Mesih'in en yüce ve en dramatik 
sahnesine şahit oldu ve hiçbir söz söylemedi. Yaşadığı de-
rin keder ve sessizlikte oğlunun sıkıntısını çektiği sırada, 
gizemini, insanların eline verilmesini ve Tanrı’ya teslim 
oluşunu düşünüyor. Çarmıha gerilen ve terk edilen oğlu-
nun acısını böyle duygular içerisindeyken paylaşıyor. O 
da her şeyinden soyunmuş, hatta anneliğinden bile.

Meryem şimdi sessizlik ve yalnızlık içinde o dramatik 
saatleri düşünüyor.
Hatta, en koyu karanlık saatler ile Paskalya gününün 
şafağı arasındaki zamanda Meryem, acıların zirvesin-
deyken umut etmeye ve teselli bulmaya devam edi-
yor: umutsuzluğa düşmüyor, kedere, eziyete ve sinire 
teslim olmuyor. Bu nasıl mümkün olabildi? Bu nasıl 
bir teselli idi? Oğlunun dostlarının bile kaçtığı, orta-
dan kaybolduğu ve saklandığı bir anda nasıl bu kadar 
güçlü olabildi? Yaşadığı bu trajediden nasıl bir anlam 
çıkarabiliyor?

Tanrı’nın onu desteklemek için verdiği teselli içsel ve 
ilahi bir güçtür. Biz de burada ve şu anda, ey Meryem, 
senin acının evlatlarıyız. Biz de yalnızca Tanrı’dan gele-
bilecek olan bu teselliyi tecrübe edebilelim. Kutsal Cu-
martesi gününü yaşamış olan kadın Meryem, sen bize 
acıyı nasıl yendiğini anlat.

Etrafımızdaki her şey yıkılmaya başladığında, kalbi-
mizde ölüm acısı olduğunda, sevdiğimiz birini kay-
bettiğimizde sen bize yardım et ey Meryem. Sıkıntıyı 
yenelim, dirilişin işaretlerini etrafımızda ve içimizde 
görebilmek için yeni gözlere sahip olabilelim. 

Paskalya’ya doğru Meryem ile birlikte yürüyelim. 
Onunla birlikte Paskalya sabahında yaşadığı aydınlatıcı 
lütfu tekrar yaşayacağız ve yenilgilerimizin üstesinden 
gelebilme gücünü bulabileceğiz.
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Kutsal Ruh'ta Yeni Yaşam Semineri
A. Kum

Sent Antuan Kilisesinden davet!

İstanbul'un kalbinde yer alan ve her gün binlerce insana kapı-
sını açan Sent Antuan Kisisesi’nde pazar günleri bir başka güzel 
oluyor. Kilisede Türkçe pazar ayini 18:00'da gerçekleştiriliyor. 
Eğer siz erkenden gidip ayinin başlamasını beklerseniz, ayinin 
başlamasına kısa bir süre kala kalabalık bir grubun sevinçle 
ayine geldiğini görebilirsiniz. İşte bu grup "Kutsal Ruh'ta Yeni 
Yaşam Semineri" katılımcılarıdır. 

"Sevgi dolu bir Yeni Yaşama davetlisiniz." sözleri ile ilan edilen 
"Kutsal Ruh'ta Yeni Yaşam Semineri" programı Katolik Kariz-
matik Cemaati tarafından düzenleniyor. Her katılımcıya açık 
olan bu seminer programı pazar günü saat 16:15'de Kilisenin 
Kripta'sında gerçekleştiriliyor. (Mum ve kitap bölümünde-
ki görevliye yerini sorabilirsiniz.) "Kutsal Ruh'ta Yeni Yaşam 
Semineri" ismini taşıyan bu programa katılanların program 
başlamadan önce birbirleriyle olan sevgi diyalogları gözünüze 
çarpıyor. İçinizden "Evet yeni yaşam sevgi ile başlıyor" diye-
bilirsiniz. Program öncelikle dua, ardından seminer şeklinde 
devam ediyor. Programın başında Rab'be övgüler sunuluyor ve 
birlikte dua ediliyor. “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla 
toplanırsa, ben de orada, aralarındayım” (Matta 18,20). İlahiler 
ile söylenen duanın yarattığı heyecan tüm benliğinize işliyor. 
Kutsal Ruh'a yapılan davet ile tüm kardeşler ile büyük bir tec-
rübeye başlamış oluyorsunuz.  Şükür edilerek hafta boyunca 
yaşanan dünyevi olaylardan uzaklaşılıyor. Dua zamanı ile başla-
yan programın henüz ilk bölümünde insanların yüzünden Rab 
ile yaşadıkları sevinç çok rahat hissediliyor.

Ardından seminer bölümüne geçiliyor. Yıl boyunca devam eden 
program Tanrı'nın bize olan sevgisi ve kardeşlik hakkında öğre-
tişleri içeriyor. İlk andan itibaren size yavaş yavaş hitap eden bu 
bilgilerin, birbirini takip eden haftaların aslında bir bütünün 
parçaları olduğunu ve her haftanın ardından bir tamamlama 
yaşandığını hissediyorsunuz. 

Seminer, hayatın tüm yorgunluğunu bir saat kadar kısa bir süre 
içerisinde üzerinizden atmanıza ve Rab ile yeniden dolmanı-
za yardımcı oluyor. Tabiki dua ve öğretiş ile dolu bir seminer 
programının ardından, pazar ayinine güler yüzlü ve sevgi dolu 
çıkmanız artık o kadar doğal ki.
Benim de iman hayatımın bu seminer programına katılmam ile 
şekillendiğini belirterek, seminer programının davet cümlele-
rinden biri ile bitirmek istiyorum; "Gel, O'na hayatın boyunca 
şükredeceksin."
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Kadınlar Günü için Kutlama
Akif Kum

Sent Antuan Kilisesi'nde Pazar Ayini 
Sonrası Kadınlar Günü Kutlandı.

Dünyanın her yerinde sevgi ile kutlanan 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü, Türkiye'de de gündemdeydi. İstan-
bul Sent Antuan Kilisesinde Pazar ayini ssonrasında bu 
anlamlı güne özel bir program yapılarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü için bir konuşma yapıldı. Ayininin ta-
mamlanması ve tüm inananların mutlulukla dolmasının 
ardından, ayini yöneten Peder Anton Bulai inanalara 
seslenerek; "Hristiyan bayramlarından biri olmamasına 
rağmen dünya kadınlar günü bizim için çok önem taşı-
nan anlamı olan bir gün. Bu günde tüm kadınlarımızın 
yanında olduğumuzu ve onları sevinçle tebrik ettiğimizi 
bildirmek isterim." dedi. 

Ardından Peder Anton Bulai bir buket dolusu kırmızı karanfili takdis ederek tüm kadınlara dağıttı. Peder 
Anton Bulai yine bir buket karanfili takdis ederek Meryem Ana'ya sundu, tüm kadınlar ve insanlık için 
dua etti. Ardından tüm cemaat ile neşeli sohbetler edilerek program tamamlandı.
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AZİZLERİMİZ

Aziz Mar Awtel (Bayram günleri farklılık gösterir)
Tercüme ve Derleme / Yunus Ünlü

Aziz Mar Awtel, Bzanslılar, Süryani Ortodokslar ve Ma-
runilerin tarafından “kutsal” olarak kabul edilmekte ve 
bayramı kutlanmaktadır. Çok eski kayıtlarda azizin adı 
Awtilios, Aoutel ve Autel olarak geçmektedir. Yaşamında 
gerçekleştirdiği bir çok mucize ölümünden sonra da de-
vam etmiştir Aziz Awtel’in doğum yeri ve tarihi ile ölüm 
yeri ve tarihi, aynı zamanda anıldığı bayram günleri fark-
lı kayıtlarda değişiklik göstermektedir. 

Farklı kayıtların birleştikleri bazı hususlara göre doğum 
yeri Likya’dır. Bazı kayıtlarda doğumu üçüncü, diğer 
versiyona göre altıncı yüzyıl olarak belirtilmektedir. Aziz 
Awtel’in ebeveynleri pagan olmalarına rağmen kendisi 
çok genç yaşta Hristiyanlığı seçmiş ve vaftiz olmuştur. 
Çok dindar olan Awtel kendisini “Tanrı’ya” adadı. Ev-

lenme çağında ebeveynleri, özellikle de babası oğlunu 
evlenmeye zorladı. Beğendiği ve uygun bulduğu gelin 
adayında da ısrarlıydı. Awtel, evlenince Tanrı’ya verdiği 
sözü tutamayacağından baba evini ve memleketini terk 
etti. O devirde kullanılan basit bir gemiyle yaptığı yol-
culukla Byzantion’a gitmek istedi. Byzantion, İmparator 
Constantin tarafından başkent yapılana kadar bu isim-
le anılıyordu. İmparatorun ölümünden sonra şehrin adı 

Constantin’in şehri manasına gelen Constantinopolis 
olarak değiştirildi. Yolculuk esnasında çıkan büyük 
bir kasırgada batmak üzere olan gemi, Awtel diz çö-
kerek Tanrı’ya kurtulmaları için dua edince batmak-
tan kurtuldu. Bunun üzerine gemideki paganların 
hepsi Hristiyanlığı seçti ve vaftiz oldular. 

Maronit azizler kitabı Sinksar’a göre değişiklik göste-
ren kayıtlarada; Aziz Awtel üçüncü yüzyılda doğdu. 
Çok genç yaşta Hristiyanlığı seçerek vaftiz oldu. 
 Ebeveynlerinin ölümlerinden sonra doğduğu top-
raklara geri dönüp rahip olmak ve oradaki pagan-
ları Hristiyanlığa inandırmak istedi. Byzantion’da 
yirmi sene yaşadıktan sonra doğduğu yere gitmek 
üzere yola çıkan Awtel bir müddet Antakya’da kaldı. 
Doğduğu memleketine döndü, rahip oldu. Bir yılan 
tarafından ısırıldıktan sonra ölmek üzereyken haya-
ta döndürdüğü adama yaptığı mucize yöre halkının 
Hristiyanlığı seçmesine sebep oldu. On iki sene ra-
hiplik yaptıktan sonra münvezi bir hayata karar verdi 
ve çöle gidip 327 yılındaki ölümüne kadar münzevi 
hayatı yaşadı. 

1859 Mardin doğumlu cizvit Keldani Peder Louis 
Cheikho’nun Yakubi azizler kitabına göre; Byzanti-
on’da yirmi sene yaşadıktan sonra doğduğu yere git-
mek üzere yola çıkan Awtel bir müddet Antakya’da 
ve daha sonra Bağdat’a kırkbeş kilometre uzaklıktaki 
Tigrit’te zaman geçirdi. Rahip oldu bir müddet sonra 
Mar Aba manastırına kapandı. Manastır sakinlerinin 
kendisini başrahipliğe seçmek istemeleri üzerine ma-
nastırı terk etti. Bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra 
ölmek üzereyken hayata döndürdüğü adamla birlikte 
çöle gidip ölümüne kadar münzevi hayatı yaşadı.

Baba memleketinde on bin paganı Hristiyanlığa yön-
lendirdiği yine bazı eski kayıtlarda ortaya çıktı. Bu 
arada, Uwaltilyos adlı bir keşişin öldürülerek iman 
şehidi olduğu bildirilmiş ve kayıtlara geçmiştir. An-
cak bunun Aziz Awtel mi, yoksa bir isim benzerliği 
olup başka bir keşiş mi olduğu kati olarak tesbit edi-
lememiştir.

Lübnan’ın kuzeyinde Kfarsghab şehrinde bulunan 
bir kilise, Aziz Awtel adına kutsanmıştır. Azizin bü-
yük hatırasına uygun olması için kilise onarılıp ge-
nişletilmiştir. Burada Aziz Awtel’in yortusu 3 Hazi-
ran ve 27 Ağustos günleri yapılmaktadır. Maruniler 
3 Kasım’da kutlarken Orta Doğu’da diğer imanlılar 9 
Ekim’de anmaktadırlar. 

Bu arada başka kayıtlarda doğumu 250, ölümü 327 
yılları olarak gösterilmekte olup doğum yeri Lik-
ya’daki Magdal şehridir. Magdal’ın yeri ne yazık ki 
bilinmiyor.




