
Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni  •  Sayı 67  •  Nisan 2016  •  Ücretsizdir

• Hıristiyan Tasavvufu
Metin Bobaroğlu

• Ichthys (Balık) 
Sembolü

• Hıristiyan Teolojisini 
Anlayamamak
İzzet Erş

• Aziz Georgios ve
Ejderha Destanı
Nilgün Çevik Gürel



2 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Tematik Konumuz SINIR!
Değerli vakıf üyeleri ve katılımcı dostlarımız;
 
İlk tematik bültenimiz olan “Türkiye'de ve Türkçede Felsefe” ile Türkiye'nin 
önde gelen felsefecilerini tanıtmaya ve Türkçede felsefe yapabilme olanaklılık-
larını ortaya koymaya çalıştık. Felsefenin hayattan kopuk, teorilere dayalı akıl 
oyunları olmadığını, hayatın içine nüfuz ettiği oranda samimi ve hayatlarımızı 
dönüştürebildiği oranda gerçek olduğunu göstermeye çalıştık.
 
“Yabancılaşma” konulu tematik bültenimizde ise bu sefer söz kendi düşünürle-
rimizin oldu. Kalemlerimizi elimize alıp “Yabancılaşma”yı kendi düşüncemize 
konu ettik. Onu tüm yönleriyle ele alabilmenin yollarını aradık. Felsefi, psiko-
lojik, edebi, sanatsal, iktisadi, siyasi, sosyolojik, teolojik vb. bakış açılarıyla Ya-
bancılaşma teorisini ve bunun etrafında gelişen düşünceleri anlamlandırmaya ve 
yorumlamaya çalıştık.
 
Nitelikli düşünebilmek; düşündüğünü anlamak, anlamlandırmak ve anlamlandır-
dığını yorumlayabilmek demektir. Bültenimizin adı olan Düşün-ü-yorum isminin 
anlamı ve ilkesi buradan gelmektedir. Bu etkinliğin farkındalığıyla yeni tematik 
konumuzu “Sınır Kavramı” olarak belirledik.
 
Sınır kavramı, en az Yabancılaşma kadar geniş bir kavramsal zemine sahip. Bunu 
ülke sınırlarından psikolojik sınırlara, tasavvufun berzah anlayışından sanatta sı-
nır kavramına kadar taşımak mümkündür. Bilimsel tutum ve felsefi anlayış çerçe-
vesinden yine zengin bir bülten olacağını umut ederek bir kez daha yola çıkıyoruz.

Paylaşımlarınızı en geç 1 Nisan 2016 tarihine kadar bülten adresine gönderme-
nizi rica ederiz. bulten@anadoluaydinlanma.org

Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;
 
1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı'nın varoluş ilkeleri ile çelişmeme-
lidir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, 
ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, ay-
dınlanma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" 
oluşturmak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan 
Toplumu Ülküsü" doğrultusunda, farklı kül-
türler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve 
tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştir-
mek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı 
içinde oluşan ve değişen düşünce ve kav-
ramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, 
diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan 
ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce 
yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı 
ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin 
ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve 
gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır."
 
2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından 
uygun bulunabilmesi için her bir yazının 
kendine ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü ol-
malıdır. Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan ma-
kalelere de yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi ge-
rekmektedir. Referans verilmeyen gönder-
meler yazının niteliğine zarar vereceğinden 
bu konunun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım 
için çok önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi 
görüşünü bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler 
referanslı olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşım-
lar belirli bir partinin siyasi propagandasını 
içermemeli ve karşıt görüşleri aşağılamama-
lıdır. Bültende yapılacak paylaşımlarda haka-
ret içerikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin 
kullanılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım 
olmaması adına yazıların “Microsoft Word” 
programında hazırlanıp bize iletilmesini rica 
ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka 
bir dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. 
Bu paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi 
ile birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bülte-
nimize gönderilmiş olması, yazarın bu ko-
nudaki taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle 
başkasına ait olduğunun tespit edilememiş 

olması Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. 
Bu gibi paylaşımlar doğrudan yazarın kendi  
sorumluluğu altındadır.
 
7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.
 
8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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Basit bir önermeyle de izah edilebilir. Mu-
sevîler Hz. Îsâ’nın mesihliğini kabul etmezler. 
Bunun nedeni açıktır. Onun kendi bekledikleri 
mesih olmadığını düşünürler. Ayrıca yalnız-
ca kendilerine verildiğine inandıkları kitabın 
içinde de kendisini bulamazlar. Aynı nedenle 
Hıristiyanlar da Muhammed’i kabul etmez-
ler. Zira İncil’in kendi içinde tam olduğunu, 
Îsâ’dan sonra gelip dinlerinde tamam edilecek 
bir eksiğin olmadığını düşünür. Ayrıca Mu-
hammed’in adı İncil’de anılmaz. Ancak Mu-
sa’nın adı anılır. Çünkü İncil teolojik temelini 
Tora’da bulur. Müslümanlar ise her iki nebîyi 
de kabul eder çünkü Kur’an-ı Kerîm’de bu 
peygamberlerin isimleri zikredilir. Müminle-
rin itikatları, iman ettikleri kitaplarda ne ya-
zılıyorsa ona göre biçimlenir. Dolayısıyla bu-
raya kadar anormal bir husus olmadığı açık. 

Yine de Batı iman etmediği bu peygamberin 
kitabını ve onun hakkında yazılan en ufak 
ayrıntılara kadar her nev’i tefekkür ve kana-
ati kendi dillerine tercüme etmiştir. İslâm’a 
iman ettiği için değil ama kendi îtikadını güç-
lendirmek ve “Burada benim için ne olabilir” 
düşüncesiyle her detayını incelemiştir. Ki-
tapları basmış, okullarında okutmuş ve üze-
rine çalışma grupları oluşturmuştur. Bununla 
birlikte İslâm’ı anlamış mıdır, anlayamamış 
mıdır sorusu ayrı bir meseledir. Ancak tüm 
bu tercümelerle kendi imanını ortaya koy-
muştur. İslâm’ı incelemenin, içindeki teolo-
jik meseleleri irdelemenin imanına bir zeval 
vermeyeceğinden, zira imanının tam oldu-
ğundan şüphesiz olarak bunu yapmıştır.

Doğu ülkeleri ise aynı şüphesizliği bulmak 
zordur. Batının teknolojik gelişimi dininin 
bir yansıması olarak kabul edilir, bundan et-
kilenmemek için medeniyetten uzak durulur. 

Doğulu için Batıya dokunmak sanki Tanrı 
tarafından mekruh ilan edilmiş bir şey gibi-
dir. Doğulular Batıya dokunmaktan korkar. 
Bu korku ile de arasına mesafe koyar, ondan 
çekinirler. Bu çekingenlik teolojik Hıristi-
yanlığın çözümlenememesine ve onu kendi 
iç dinamikleriyle okuyamamaya neden olur.

Kanaatimce Hıristiyanlığı ve teolojisini an-
layabilmek 5 aşamada ikmal olur: 1-İncil’i 
bilmek, 2-Konsülleri bilmek, 3-Kiliseyi tanı-
mak, 4-Kilise Babalarını ve görüşlerini bil-
mek, 5-Bu yapının günümüze olan etkisini 
çözümleyebilmek. “İslâm âlimlerinin” (aka-
demisyenlerin) bu teolojiyi anlayamamaları 
bu noktada temellenir.

İncil’i okuyamamak:

Tora, İncil, Zebur ve Kur’an. Aynı teozofik 
ve teolojik aile içinde dört farklı kitaptır. 
Farklılıkları biçimseldir. Yazım tarzları, dö-
nemsel vurgular, öznellik/nesnellik farklı-
lıkları, teolojik konumlandırmalar vs. Ama 
anlayış açısından bir bütünlük esastır. 

Tora kroniktir. İçinde adı geçen tüm peygam-
berler belirli bir sırayla anılır. Zaman diz-
gesini bozan bir anlatım yer almaz. Ahlâkî 
unsurlar önem taşır, ancak Peygamberler tüm 
hataları ve zaafları ile anılırlar.

Zebur iki zıt ucun çelişkilerini taşır. Kitabın 
öznesi hem kral, hem âşıktır. En sert savaş-
ların eli kanlı komutanı ve sevgilisi karşısın-
da harap olmuş bir âşıktır. Kral olarak tarih 
yazar, âşık olarak yazdığı tarihi ateşe atar. 
Davud ahlâksızlığın ve aşk ahlâkının tam 
arasında durur.

İncil ise kronik bir tarih içinde anakronik 
bir karakterdir. Tarih içidir ama tarihe aşkın 
olarak hareket eder. Ahlâkî sorunsallar onda 
biter. Zira ahlâkî davetler, ahlâksızlığın oldu-
ğu yerde vaaz edilir. Îsâ bunu sevgi ile aşar. 
Onda öne çıkan ferdiyettir.

Kur’an ise tümden anakroniktir. Hiç bir 
peygamber tarihi değildir. Aynı nebînin 3-5 
farklı zaman ve ortamda yaşadığı düşünü-
lebilir. Onda isimler ilgisiz olarak sahneye 
çıkar ve yarım bırakılmış bir kitap gibi ani-
den kesilir ve yeni bir konuya başlar. Kendi 
içyapısı anlaşıldığında ise hiç bir öykünün 
yarım olmadığı ama onda öykülerin anlayış 
ile tamamlandığı âşikârdır. Kur’an herhangi 
bir kitap gibi okunamaz. Ona dâhil olmayan 
onu çözümleyemez. Çözümlediğinde ise çö-
zümlenen kendisi olur. Bu nedenle bir hüküm 
kitabıdır.

“Ve kâfirler: “Bu Kur’ân’a ve elleri 
arasındakine (İncil’e) asla inanma-
yız.” dediler.” [1]

İncil’i okumaktan korkmak genel bir Doğulu 
tavrıdır. Peygamber’in sözlerinden hareketle 
ve çoğunlukla kendisinin niyetinin dışında 
yorumlayarak İncil’in tahrif olduğu ve onun 
içinde hakikatlerin bulunmadığı görüşü hâ-
kimdir. Bu eleştiriyi ise sağlam bir zemine 
oturtmakla ilgilenmezler. Peygamber kitabın 
tahrif olduğunu bildirmiştir [2], öyleyse oku-
mak anlamsız olacaktır. Hâlbuki Peygambe-
rin kendisi İncil’i okumuş, içindeki teolojik 
açmazları fark etmiş ve bunları hadislerin-
de dile getirmiştir. Hatta vahiy sûretiyle 

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Sebe Sûresi 34/31
[2]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/75, Nisa Sûresi 
4/46, Maide Sûresi 5/13

Hıristiyan Teolojisini Anlayamamak Üzerine
İzzet Erş



4 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Kur’an’a dâhil olanları dahi vardır. Yine de 
İncil’in kendisinde nûr ve hidayet olan bir ki-
tap olduğu bilgisi hâkimdir [1]. Ondaki tah-
rifin ise kitabi değil ama kelâmî yani sözel 
olduğu da açıkça ifade edilir [2].

Kur’an, İncil’i hak kitap olarak göstermiş 
ve kâfirlerin onu okumayı reddettiğini bil-
dirmiştir. Bu uyarı olgusal olarak Yahudilere 
yapılmıştır. Zira İncil’i okumayı reddedenler 
ancak onlardır. Kur’an’da açıkça Allah’ın 
kelâmı olan İncil’i okumayı reddedenlerin 
Müslümanlar olması beklenmez, ancak bu-
gün bu böyledir. Kur’an, İncil’i tasdiklerken, 
Müslümanların onu ifsâd sûretiyle muharref 
ilan etmesi bilinçsizce Kur’an’ın inkârıdır. 

Konsülleri ve mahiyetinin inkârı:

Genel yapısı içinde bir kitabı kutsal yapan on-
daki bütünsellik ve vaattir. Eğer ilâhî ise ken-
di içinde bir çelişki taşımamalı veya çelişki-
sini kendi içinde ortadan kaldırıyor olmalıdır. 
Ve inanırlarına teklif ettiğini, yaşayan herkes 
için de bir vaadi olmalıdır. Kutsal topraklar, 
cennet, ruhun istilası, ebedî hayat vs. 

İncil, bir biyografi kitabı değildir. Zira onda 
bedenin işleri anlatılmaz ki bir bio-graphikos 
olsun. Daha ziyade bir spiritografi kitabıdır 
[3]. Allah’ın ruhu olan Îsâ’nın işleri anlatılır. 
İncil’i, İncil ile anlamanın önemli bir şar-
tı Ruhu’l-kudüs’ün mahiyetini anlamaktır. 
Îsâ’nın yaşam deneyimine tanık olmuş veya 
onun öykülerinden etkilenmiş birçok şahit 
onun vaaz ve hayatını kendi îtikadı ölçüsün-
de kaleme almıştır. Müslüman dünyada sanı-
lır ki İncil bu kitaplardır. Hâlbuki İncil, Îsâ 
Mesih ile tevcih olunan müjdeye denilir. İncil 
kitap değil, Îsâ’nın dilindeki, insanı ölümün 
boyunduruğundan kurtaran ebedî hayatın 
müjdesidir.

[1]  Kur’an-ı Kerîm, Ali İmran Sûresi 3/3, 4, 48, 65; 
Nisa Sûresi 4/47; Maide Sûresi 5/46-47, 66-68 
[2]  Kur’an-ı Kerîm, Bakara Sûresi 2/75, Nisa Sûresi 
4/46, Maide Sûresi 5/13
[3]  Spiritografi kavramı için, Metin Bobaroğlu, AAV 
Seminerleri. 25 Ocak 2016.

“O, Ruhu’l-kudüs’e ve bize iyi göründü” [4]

Konsiller, yazılmış olan onlarca İncil’in 
içinde, Tanrı’nın rûhu (Ruhu’l-kudüs), Îsâ 
Mesihin rehberliğinde müjdeyi en kâmil an-
latan İncilleri seçtiler. Burada itibar edilen 
Ruhu’l-kudüs aklın tümelliğine işarettir. Akıl 
tümelliğinde Tanrının varlık birliğini ispat 
eder [5]. “Akıl Tanrıdır” dendiğinde kas-
tedilen tümel akıldır [6]. Konsiller bu aklın 
rehberliğinde, kendi öznel yargı ve itikatla-
rını bir yana bırakarak Îsâ Mesih vasıtası ile 
bildirilen müjdeyi anlatan metinleri seçtiler. 

Tora, Hıristiyan inancında “eski ahit” olarak 
isimlendirilir. Bundan maksat Tanrı’nın İsrail 
ile yaptığı ve Musa’nın şeriatı olarak bildi-
rilen emirlerdir. Ancak Yeremya peygamber 
ile müjdelenen ve Îsâ Mesih ile vuku bulan 
“yeni ahit” bir kitap olmayıp, kalplere yazı-
lan yeni bir anlaşmaya işaret eder [7]. Buna 
göre yeni ahit diye bir kitap yoktur. Yeni 
ahit kalplere nakş edilmiş ve artık kimsenin 
kimseye öğretmesine gerek olmayan ama her 
insanın öğrenmeksizin bildiği yeni bir bilgi-
dir. İman ile doğan bilgi. Bu bilgi Tanrının 
kullarını hatırlaması, ölümün iptali, kelâmın 
bedenlenmesi, Tanrının oğludur. Bu yeni 
ve nihayetsiz bilgi yüreklerin levhasına ya-
zılmıştır. İncil veya Bible şeklinde isimlen-

[4]  MS. 52 yılında Kudüs’te toplanan Havariler 
meclisinin mektubunun ilk cümlesi. Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, s.3.
[5]  Platonik ideal ile başlayan düşünce dizgeselliği, 
Hıristiyan kaynaklarında Aziz Augustinus ve 
Aziz Anselmus tarafından savunulmuştur. Ayrıca, 
Origenes’te Tanrının saf akıl olması için Cengiz Batur, 
Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi. İz Yay., 2012. 
s.52.
[6]  Metin Bobaroğlu, Merkezli Düşünme. “St. Augus-
tin’in bilinçli olarak yapmak istediği şey, inanın konu-
su olan vahiylerin aslında aklî olduklarını göstermekti. 
Bunları akıl dışında bırakıp bağlayıcı, yol kesici ya da 
farklı ve yabanıl bir kültür değil, tam tersine inanılır ola-
nın anlaşılır olduğunu ortaya koyma gayretiydi. St. Au-
gustin şöyle diyor: Tanrı bize aklı kendisini bilmemiz 
için vermiştir. Akıl tanrının kendisidir ve onun çocuğu-
dur. Bunu felsefe açısından değerlendirdiğimizde karşı-
mıza tümeller sorunu çıkar. “Akıl tanrının kendisidir” 
dendiğinde kastedilen tümel akıldır.”
[7]  Tanah, Yeremya 31:31

dirilen kitaplar yeni ahdi değil ama Îsâ’nın 
öyküsünü anlatır. Toplanan Konsiller doğru 
öyküyü belirlemiştir. Öykünün anlatıcıları 
çoktur, lakin İncil birdir.

İnkârcıların vardığı genel yargı bu konsillere 
Tanrı rûhunun rehberlik etmediği yönünde-
dir. Hâlbuki bunun ispatı için kitabın kulla-
nılması, eğer varsa hatanın doğrudan kitap ile 
gösterilmesi, öyküsünden ziyade İncil’in pro-
jesinde ve vaadinde bir sapma olup olmadığı 
yine kitabın kendisiyle beyan olunmalıdır. 
Oysa genel eleştiriler Ruhu’l-kudüs’ün bunu 
yapmaya muktedir olmadığı yönündedir. Bir 
Müslüman için Ruhu’l-kudüs’ün buna muk-
tedir olmadığını beyan etmek küfürdür. Zira 
rûh Allah’tandır ve o her şeye kâdirdir. 

Kilise olgusunu anlayamamak:

Kilise kelimesi Yunanca ekklesia, “toplan-
mak”, “bir araya gelmek” kelimesinden tü-
retilir. Kilise çoğu zaman cemaatten ziyade, 
cemaatin toplanma yerini işaret eden bina 
için kullanılır. Oysa Îsâ’nın kelâmında kilise 
ne bir binadır, ne de mimarî bir yapıya işaret 
eder. Kilise, iman edenler topluluğudur. İman 
ile bina olunan mânevî kişiliği gösterir. Bu 
cemaat (kilise) en az iki kişiden oluşur. Me-
sih hakkında konuşan iki kişi arasında kuru-
lan rabıtaya işaret eder [8]. 

“Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu ka-
yanın üzerine kuracağım.” [9]

Îsâ’nın söyleminde kilise kavramı, iman ile 
kalbine ilkah olan ilâhî kelâmdan dolayı ha-
vari Petrus’un üzerine imar olunmuştur. Pet-
rus “kaya” demektir. Bundan maksat cema-
atin iman kayası üzerinde durduğu ve iman 
ile inşa olunanı kimsenin sarsamayacağını 
söylemek içindir. Giderek iman edenlerin 
geniş bir cemaate dönüşmesi onu bir yöne-

[8]  İncil, Matta 18:17,19 “Yeryüzünde ne bağlarsanız, 
gökte bağlanmış olur... İki veya üç kişi nerede benim 
ismimle bir araya toplanmış olurlarsa, ben orada 
onların ortasındayım.” 
[9]  İncil, Matta 16:18



5 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

tim mekanizmasına dönüştürdü. Örneğin 
Kilise babalarından Origenes kilise dışından 
bir kimsenin kurtuluşa eremeyeceğini söyler 
[1]. Böylece Îsâ’nın bedeni ile remz edilen 
kilise ikili anlam kazanmıştır: O, hem İsevî 
kelâm etrafında toplanan münzevî müminler 
topluluğu, hem de Tanrı’nın yeryüzündeki 
hâkimiyetine işaret eder. Böylece İncil’de 
zikredilen Tanrı Krallığı (Göklerin Melekû-
tu) yeryüzünde kilise teşkilatlanması olarak 
faaliyet gösterir [2].

Kilise yapılanmasının Tanrı’nın dünyadaki 
krallığının temsili olması naif bir anlayıştır. 
Kilise nereye uzanabilirse, Îsâ’nın krallığının 
oraya dek uzandığına inanır. Hâlbuki koca bir 
devlet içinde kurulan üç, beş kilise, cemaat 
nasıl bir hâkimiyet unsuru olabilir? Bu tutum 
örneğin bir haberleşme ağı olarak düşünüle-
bilir. Eğer bir şehirde postane varsa orada ha-
berleşme olanağı vardır. Bunun için onlarca 
postaneye gerek duyulmaz. Tek bir postane 
ile dahi haberleşme ağı kurulabilir. Bu neden-
le kilise tüm dünyaya postanelerini açar. 

Kilise Îsâ’nın bakireden doğduğu, günahsız 
olduğu, Tanrının oğlu ve mesih olduğu, in-
sanlığın günahları için fidye olarak dünya-
ya indiği, çarmıhta canını verdiği, öldükten 
sonra dirildiği ve insanları ölümün boyundu-
ruğundan kurtaracağı gibi dogmalar üzerine 
kuruludur. Bunlar tartışılmaz gerçeklerdir 
ve İncil’in öyküsünde açıkça ifade edilirler. 
Diğer yandan Kilisenin iç hiyerarşisi var-
dır. Herkes Tanrıya ulaşamaz. Tanrıya sesini 
duyurmak isteyenler ve buna aracı olanlar 
vardır. Ruhbanlık esastır. Tanrının üçlüğün 
birliği olduğuna inanç vardır. Bunlar İsevî 
söylemden çıkarsanamasa da tefekkürlerin 
neticesinde böyle olmasına karar verilmiştir. 

Kilise Babaları, Kilise Yazarları ve Azizle-
rin tanınmaması:

Kilisenin ve ihtiva ettiği hakikatlerin anlaşıl-
ması ancak Kilise Babalarının ve ardılları olan 
Azizlerin, Kilise yazarlarının anlaşılmasıyla 
olanaklıdır. Zira Hıristiyan teolojisi İsevî söy-
lem ve Pavlus’un imanında temellenir, ancak 
bu teolojiye biçim veren babaların ve kilise 
yazarları ile Azizlerin düşünceleridir.

Kilise Babaları Doğu Babaları ve Batı Ba-
baları olarak bilinirler. İsim listesi şöyledir: 
Kayserili Basilius, Nazianz’lı Gregorius (329-
390), Nissa’lı Gregorius (331-399), Yuhanna 
Krisostomos (344-407), İskenderiyeli Kiril-
los (380-444), Süryanî Afraat (+385), Sür-
yanî Efrem (306-373), İskenderiyeli Didimos 

[1]  Yine Origenes’e göre Kiliseye tâbiiyet, Tanrı’nın 
krallığına girmenin ve kurtuluşun vazgeçilmez şartı 
olan vaftiz olmak (Yuhanna, 3/5; Markos, 16/16), inanç 
esaslarını kabul etmek ve kilisenin kutsal birliğine 
girmek anlamlarına gelmektedir.
[2]  Cengiz Batur, Assisili Francis ve Hıristiyan 
Mistisizmi. İz Yay, 2012. s.55

(313-398), Amasyalı Asterius (+410), İstan-
bullu Proklos (390-466), Kiros’lu Teodoretus 
(393-466), Foticeli Diyadokos (+458), Gazalı 
Prokopios (460-530), Maximus (İman Şahidi) 
(580-662), Gazalı Doroteus, Sinailı Anasta-
sius (+700), Kudüslü Sofronios (550-638), 
Antakyalı Anastasius (+599), Giritli Andreas 
(660-740), Şamlı Yuhanna (675-749), Teo-
doros Studita (759-826), Poitierlı Hilarius 
(315-367), Ambrosius (339-397), Hiyeroni-
mus (345-420), Leo Magnus (+461), Augus-
tinus (354-430), Vercellili Eusebius (+370), 
Veronalı Zeno (+371), Pacianus, Kromatius 
(+407), Brescialı Gaudentius (+410), No-
lalı Paulinus (353-431), Torinolu Maximus 
(+420), Faustinus (Romalı), Sulpicius Severus 
(353-432), Lerinsli Vincentius (+450), Petrus 
Krisologus (380-450), Quod-Vult-Deus (380-
450), Patritius (389-461), Faustus (410-?), 
Fulgentius (Ruspeli) (467-533), Sezar (Arles-
li) (471-543), Benediktus (Keşiş) (480-547), 
Gregorius Magnus (540-604), Kolombanus 
(543-615), Agrigentolu Gregorius (559-592), 
Sevillelı İsidorus (560-636), Beda Venerabilis 
(672-735), Kutbertus (634-687), Bonifatius 
(675-754) [3]

Kilise Yazarları ve Azizler; Sicilyalı Meto-
dius (750-846), Kirillos Konstantinus (+869), 
Wenceslaus (907-929), Enrikus (973-1024), 
Stefanus (Macar) (970-1038), Gregorius (VII. 
Papa) (1015-1085), Petrus Damianus (1007-
1072), Bruno  (1030-1101), Canterburi’li An-
selmus (1033-1109), Norbertus (1080-1134), 
Thierryli Gulielmus (1085-1148), Bernar-
dus (1090-1153), Kanturburili Baldovinus 
(+1190), Lozanlı Amedeus (1108-1159), Ael-
redus (1110, 1167), Thomas Becket (1118-
1170), İshak (Yıldız Manastırının Baş keşişi) 
(+1147), Dominikus (1170-1221), Raymun-
dus  (De Peã’Afort) (1175-1275), Assisili 
Francesko (1182-1226), Assisili Klara (1193-
1253), Padovalı Antonius (1195-1231), Alber-
tus Magnus (1206-1280), Ludovikus (Kral) 
(1214-1270), Bonaventura (1221-1274), 
Aquinolu Thomas (1225-1274), İsveçli Bri-
gitta (1303-1373), Napolili Yuhanna (+1350), 
Sienalı Katerina (1347-1380), Vincentius 
Ferrer (1350-1419), Thomas Kempis (1379-
1471), Sienalı Bernardinus (1380-1444), 
Franceska Romana (1384-1440), Yuhanna 
(De Capestrano) (1386-1456), Paolalı Fran-
cesko (1416-1507), Kasimirus (1453-1483), 
Yuhanna Fisher (1469-1535), Angela Merici 
(1474, 1540), Tieneli Kayetanus (1480-1547), 
Thomas More (1477-1535), Hiyeronimus 
Emiliani (1486-1537), İgnatius Loyola (1491-
1556), Yuhanna De Deo (1495-1550), Avilalı 
Yuhanna (1499-1569), Antonius Maria Zaka-
riya (1502-1539), Francesko Saverio (1506-
1552), Avilalı Tereza (1515-1582), Petrus 
Kanisius (1521-1597), Pavlus Miki (+1597), 
Karlo Borromeo (1538, 1584), Yuhanna De 
La Kruz (1542-1591), Robertus Bellarminus 
(1542-1621), Yuhanna Leonardi (1541-1609), 

[3]  Alıntı, http://www.meryemana.net/kilise_babalari

Kâmillus de Lellis (1550-1614), Yusuf Ka-
lasanzio (1557-1648), Brindisili Laurentius 
(1559-1619), Salesli Francesko (1567-1622), 
Maria Magdalena De Pazzi (1566-1607), Lu-
igi Gonzaga (1568-1591), Yohana Frances-
ka De Chantal (1572-1641), Vincentius (de 
Paul) (1581-1660), Limalı Rosa (1586-1617), 
Yuhanna Eudes (1601-1680), Alakoque Mar-
gerita Maria (1647-1690), Yuhanna Baptista 
(De La Salle) (1651-1719), Benediktus (Xiv. 
Papa) (1675-1758), Alfonsus De Liguori 
(1696-1787), Klemens (XIII. Papa) (1693-
1769), Pavlus (De La Kruz) (1694-1775), Yu-
hanna Maria Vianney (1786-1859), Yuhanna 
Bosko (1815-1888), Pius (X. Papa) (1835-
1914), Bernadet Soubirous (1844-1877), Pius 
(XI. Papa) (1857-1939), Tereza (de L’enfant 
Jesus) (1873-1897), Pius (XII. Papa) (1876-
1958), Yuhanna (XXIII. Papa) (1881-1963), 
Pavlus (VI. Papa) (1897-1978)  [4]

Bu listedeki adı geçen Kilise Babalarının ve 
Kilise Yazarlarının kitapları, bir ikisi haricin-
de Türkçede bulunmamaktadır. Hıristiyan te-
olojisini biçimlendiren bu eserleri bilinmek-
sizin, içinde nelerin tartışıldığı da bilinemez. 
Bu inkâr veya daha kibarca ilgisizlik hâli Hı-
ristiyanlık içinde mündemiç sorunları ve tar-
tışmaları Muhammed’in Kur’anî söylemi ve 
perspektifi ile çözümlemeye yönelir. Hâlbuki 
Peygamber İncil’i bilir. Onda nelerin oldu-
ğunu ve açmazlarını da bilir. Ümmeti ise bu 
bilgi ile ilgilenmez.

Hıristiyan teolojisi ve günümüze olan etki-
lerini okuyamamak:

Nihayetinde bugün yaşadığımız medeniyet-
ler çatışmasının temelinde bu teolojik ay-
rışmalar da kaçınılmaz olarak yer alır. Bu 
çatışmanın tabii ki iktÎsâdî boyutları vardır. 
Toplulukların siyâsî, ekonomik, sosyal bir-
çok beklentileri ve tercihleri vardır. Ancak 
bu grupları belirleyen ve kendilerini diğerle-
rinden ayıran temel farklar daima teolojiktir. 
Bunlar tarihle belirlenmiş, kültürle ekilmiş 
ve eğitimle pekiştirilen olgulardır. Batıyı çö-
zümlemek ise yine Batının kendi kavramla-
rıyla ve bu kavramların kültür içi olgusallık-
larını anlamakla mümkündür.

Zira Batıyı biçimlendiren bu kavramlar onun 
kültürünün, îtikadının, sanatının, siyasetinin, 
eğitiminin, ahlâkının, biliminin, sosyal yaşa-
mının, ayıplarının, günahlarının, çelişkileri-
nin, hırslarının, mutluluklarının, başarıları-
nın, kayıplarının ve diğer birçok kazanım ve 
inkârının temelindedir. Batılılar için Îsâ’nın 
üzerlerindeki etkisi okuru üzerinde tesir bı-
rakan iyi bir roman gibi değildir. Îsâ, batının 
bilinçdışı kodlarını oluşturur. Batı, Îsâ ile gü-
nahkâr ve onun ile özgürdür. Bu durum ise 
Doğulu için tanımsızdır. Tanımsız olan bili-
nemez.

[4]  Alıntı, http://www.meryemana.net/kilise_babalari
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Hagios Georgios ya da Agios Georgios ismi 
ülkemizde okunduğunda olduğu gibi “Aya 
Yorgi” olarak kullanılmıştır. Koruyucu Aziz 
olarak kabul edilen Aziz Georgios’un MS 
280 yıllarında Filistin’in Lod şehrinde doğ-
duğu, 23 Nisan 303 yılında ise öldüğü bili-
niyor. Roma ordusunda görevli olan babası 
Kapadokyalı Gerontius ve bugünün İsrail sı-
nırlarında olan Lod şehrinden annesi Filistinli 
Polikronya Yunan kökenli Hristiyanlardı. 
 
Aziz Georgios’un bir krallığa zarar veren 
ejderhayı öldürme efsanesi günümüze kadar 
ulaşan önemli bir mitik hikâyedir.
 
Efsaneye göre; Ejderha günde iki kuzu yiye-
rek ülkenin açlığa sürüklenmesine sebep olur. 
Kral ejderhayı öldürmek için tüm imkânları 
denese de başarılı olamaz, fakirleşen ve çare-
siz kalan halk ejderhaya genç kızları kurban 
etmeye başlar. Sıra kralın kızına gelir. Prenses 
kurban olarak gönderildiği yerde, denizden çı-
kacak olan ejderhayı bekler. Fakat Aziz Geo-
rgios kralın kızını kurtarmak için beyaz atının 
üstünde oraya gelir, denizden çıkan ejderhayı 
elindeki mızrakla yaralar ve atının ayakları 
altında ezerek öldürür. Ejderhanın öldürülme-
sine sevinen kral, Aziz Georgios’a teşekkür et-
mek için ona hediyeler sunar, Georgios ise bu 
hediyeleri halka dağıtarak oradan ayrılır. 
 
Cömert tavrı, kötüye karşı savaşı, fakiri güç-
süzü koruma, iman gücü gibi özelliklerin bu 
efsanede vurgulanması insanlarda vicdan ve 
iyiliğin gelişip artması için önemli bir örnek 
oluşturmuştur.
 
Bu sembolik anlatımda prensesin Hristiyanlı-
ğı temsil ettiği, ejderhanın ise Hristiyanlığın 
karşısında olan güçler olduğu kabul edilebilir. 
Ejder, “Dragon” sürüngen gövdesi ile yersel 
gücü temsil ederken, bedeninde kanatlara 

sahip olması ile göksel, tanrısal olanı, hü-
kümdarlığı, savaşçıyı, iradeyi de temsil eder. 
Bu bakış açısı ile “Ejder”in, doğa güçlerine 
inanılan pagan dinini ifade ettiği de düşünü-
lebilir. 
 
Suyun içinden çıkan, ateş saçarak uçan yılan 
gövdeli ejderha, mitlerde gök gürültüsünden 
sonra yağan yağmur ile toprağı ıslatarak ürün 
vermesini sağlayan yaratıcı özelliğe, fırtına 
enerjisi ve sellerin oluşması ile yıkıcı özelliğe 
sahiptir.
 
Bir düşünceye göre ejderhanın hava, su, ateş, 
toprak simgelerinin hepsini kendinde topla-
ması evrensel olanı ve bütünlüğü temsil ettiği 
anlamına da gelir. Başka bir düşünceye göre 
ise kötülük, savaş ve şeytani gücü ortaya çı-
kartır. Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki inan-
ca göre ise; bir genç kızı ejderden kurtarmak, 
kötü olanı yenmek ve saflığı ortaya çıkartmak 
anlamına gelir.
 
Efsanenin kahramanı Aziz Georgios’un daha 
sonraları Hristiyanlığı savunurken idam edil-
diği bilinir. Mezarı Hristiyanlara göre Lod 
şehrinde, Müslümanlara göre ise Musul’dadır.
 
İslâmî kaynaklarda ise; Aziz Georgios’ un 
ismi, yeşil adam anlamına gelen “Cercis, Cir-
cis ya da Curcis” olarak geçmesi günümüz-
de de bereketi temsil eden, dolaştığı yerlerde 
yeşillikler çıkaran, çiçekler açtıran, yardıma 
muhtaç olanlara yardım eden Hızır (a.s) ile 
benzemektedir. Hızır İlyas (Elias) buluşması 
(Hıdır Ellez) 6 Mayıs günü baharın da geli-
şi anlamında kutlanır. Batı bölgelerinde 23 
Nisan günü kutlanan Aziz Georgios’u anma 
günü, Doğu kiliselerinde Hıdır Ellez zamanı 
olan 6 Mayıs’ta kutlanır. Sümer döneminde 
Gılgamış destanında geçen Hasısatra karakte-
ri de aynı niteliklere sahiptir.

 Aziz Georgios efsanesine benzerlik taşıyan 
Hz. Ali’nin ejderi öldürme hikâyesi “Dâstân-ı 
Ejderha” adlı eserde anlatılmıştır. Bu efsane-
de de ejderha İslâmiyet’in karşısında olan 
güçleri temsil eder. Özellikle efsanede ejder-
hanın 7 başlı olarak tanımlanması, çok tanrılı 
dinleri temsil ettiği anlamına gelebilir. Ejder-
hanın öldürülmesi ile çok tanrılı dinlerden 
tek tanrılı dine geçiş anlatılmak istenir. Bir-
çok insanın ejderhayı öldürmek için uğraşıp 
başarılı olamaması, Ali’nin ise iman gücü ile 
ejderhayı kılıcı ile ikiye bölmesi, inançları 
güçlendirici bir anlatımdır. Destanda geçen 
kahramanın güç, savaşçı olma ve fakir ma-
sum güçsüzlerin yanında olma, yardım etme 
özellikleri de bu destanda vurgulanır. 
 
Hz. Ali’nin ejderhayı öldürmesi, Anadolu’da 
Hâce Bektaş-ı Veli’nin Kızılırmak suyunu 
içip bitiren ejderhayı öldürmesi, Balkanlar-
da Sarı Saltuk’un Dobruca kralının kızlarını 
ejderhadan kurtarması ve o bölgede İslâmi-
yet’in yayılması hikâyeleri ile ejderhanın 
kendi inanç sistemine karşı gelen güçleri tem-
sil ettiği ve ejderhanın öldürülmesi ile karşı 
güçlerin yok edildiği anlaşılabilir.
 
Hristiyanlıkta çok sevilen Aziz Georgios’un 
adı birçok kutsal mekâna verilmiştir. M.S. 
330 yıllarında Roma imparatorluğunun baş-
kenti olan Konstantinopolis, bugünkü İstan-
bul, M.S. 395 yıllarında imparatorluğun iki-
ye bölünmesi ile Doğu Roma’nın başkenti 
ve Bizans  uygarlığının merkezi olmuştur. 
Aziz Georgios’un etkileri devam ederken, 
Aya Yorgi adına birçok manastır ve kilise 
inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul, Fatih 
semtinin Fener bölgesinde “Aya Yorgi Rum 
Ortodoks Patrikhânesi” merkez olmak üzere, 
(Eski Roma İmparatorluğu’nun başkentinde 
olması, Ortodoks kiliselerinin çoğunun ana 
kilise olarak kabul etmesini sağlar)  Edirne-

Aziz Georgios (Aya Yorgi)
ve  Ejderha Destan
Nilgün Çevik Gürel
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kapı, Burgazada ve Büyükada’da Aziz Geor-
gios adının verildiği kutsal mekânlar hâlâ iba-
detlerine devam etmektedir. Bu mekânlarda 
tarihten gelen arkeolojik ve yazılı kaynaklar 
bulunmasına rağmen birçoğu Bizans İmpa-
ratorluğu’nun 1204-1261 yılları arasında 4. 
Haçlı seferleri ile işgal edilmesi ve Katolik 
Hristiyanların şehri yağmalayarak, değerli 
eşyaları götürmüş olmaları nedeniyle kaybol-
muştur.
 
Bu kutsal mekânlardan bir tanesi ve en çok 
ziyaret edileni, Büyükada’da Aya Yorgi ola-
rak bilinen “Agios Georgios Rum Ortodoks 
Manastırı”dır. Manastırın tarihi ile ilgili yap-
tıkları araştırmalar bir araya getirilmiş ve in-
sanlara aktarılmaya devam edilmektedir.
 
Manastır adına araştırmacıların ve tarih-
çilerin hazırladığı belgelerde ise manastı-
rın geçmişi şu şekilde açıklanmıştır; ‘‘Bü-
yükada Aya Yorgi manastırı M.S 963 yılında 
Rum (Bizans) imparatoru Nikiforos Fokas 
döneminde yaptırılmıştır. Aziz Georgios’un 
ejderhayı öldürdüğü anın resmedildiği ikona, 
Büyükada’daki İmparatoriçe İrini’nin kadın-
lar manastırı tarafından Aya Yorgi manastırı-
na hediye edilmiştir. 
 
Manastır 1204 yıllarında Haçlı seferleri za-
manında Hristiyan haçlılar tarafından yağ-
ma edilmiş, kesin tarih bilinmese de 1600-
1700’lü yıllarda tekrar inşa edilmiş, daha 
sonra 1894 yılında oluşan depremle manas-
tırın büyük bölümü hasar görmüş ve 1906 
yılında daha büyük bir yapı ile manastır eski 
manastırın yanına inşa edilmeye başlanmış-
tır. 1986 ve 1994 yıllarında iki yangınla hasar 
gören manastır 1997 yılında tamir edilmiştir. 
 
Aya Yorgi Manastırı’nın ya 1204 senesindeki 
IV. Haçlı seferi sırasında İstanbul ve civarını 
talan eden “Hristiyan Haçlılar” tarafından 
yağmalanıp faaliyetlerine son verildiği ya da 
1302 senesinde adalara karşı Venedikli Gius-
tinianni önderliğinde yapılan korsan akınları 
neticesinde, manastırın buradaki diğer yapı 
ve manastırlarla birlikte yağmalanıp ateşe 
verildiği, Antonios Maleçkos’un “Büyükada 
Agios Georgios Kudunas Manastırı 1940” 
adlı çalışmasında yer almaktadır. 
 
Giustinianni’nin korsanlarından korumak 
amacıyla Aya Yorgi’nin ikonası, üzerindeki 
adak hediyeler ve manastır kilisesine ait kut-
sal eşyalarla beraber toprağa gömülmüştür. 
Yüzyıllarca toprak altında zarar görmeden 
kalan bu kutsal emanetler, bir çoban tarafın-
dan bulunduğu efsanevi bir hikâye ile anla-
tılmaktadır. 
 
Bu efsaneye göre; 17. yüzyılda bir çobanın 
rüyasında görünen Aziz Georgios, ona ada-
nın tepesine çıkmasını ve çıngırak seslerinin 
geldiği yeri kazmasını, böylece onu, yani iko-
nasını bulacağını söyler. Aziz’in verdiği tali-
matlara uyan çoban çıngıraklarla bezenmiş 

bir halde Aya Yorgi’nin ikonasını bulur ve 
aynı yerde manastır tekrar inşa edilir.
 
Keşiş İsaias ayazmanın merdivenlerine var-
madan, sağ tarafta bulunan manastırın eski 
küçük kilisesini, içindeki mermer ikonostasi 
ile birlikte Aya Yorgi’nin ismine inşa ettirmiş-
tir. Yine Keşiş İsaias, 1751-1760 seneleri ara-
sında, manastırın aşağı avlusuna inerken sol 
tarafta bulunan Meryem Ana (Panayia Vla-
hernon) kilisesini de inşa ettirmiştir. Bu küçük 
kilise bugün yer altında bulunmaktadır. Çünkü 
manastırın günümüzde faaliyet gösteren yeni 
büyük kilisesi, Meryem Ana kilisesinin üstün-
de 150 sene sonra yani 1905 te inşa edilmiştir. 
 
Daha sonraki senelerde ise Aya Yorgi kilise-
sinin hemen bitişiğinde, Agios Haralambos 
kilisesi inşa edilmiştir. Bu küçük kilise, adı-
nı MS II. Asırda Hristiyan inancından dolayı 
putperestlerce şehit edilen, Manisalı rahip 
Aziz Haralambos’tan almaktadır. 
 
1867 senesinde Rahip Serafim Georgiu ma-
nastırın o zamanki giriş kapısının yakınında 
ve ayazmanın hemen yanında bulunan Aya 
Apostol (12 Havari) kilisesini inşa ettirmiştir. 
 
Bugünkü başrahip evinin giriş kapısının üze-
rinde bulunan yazıdan öğrendiğimize göre 
bu yapı, 1884 senesinde Başrahip Arsenios 
Rufogalakis tarafından inşa ettirilmiştir. Bun-
dan 10 sene sonra vuku bulan 1894 büyük 
depreminde ise manastırın esas kilisesi, diğer 
küçük kiliseler, rahip odaları ve diğer binalar 
büyük zarar gördüklerinden keşişler bunları 
tahta kirişlerle desteklemişlerdir. Bu tarihten 
sonra manastıra yeni başrahip olarak tayin 
edilen üniversite mezunu, pek çok meziyetlere 
sahip Rahip Dionisios Paikopulos ile pek çok 
şey değişmeye başlar. Yeni başrahip ilk önce 
depremden zarar gören eski manastır kilise-
sini tamir ettireceğine, daha yüksekte ve her 
yerden görülebilen, eskisine kıyasla çok daha 
büyük ve güzel olan yeni bir kilise inşa ettirip, 
daha sonra da eski kiliseyi tamir ettirir. Böy-
lece yeni kilisenin küçük yan kapısında bulu-
nan yazıdan da anlaşıldığına göre, inşaatına 
1906’da başlanan ve 1500 Osmanlı altınına 
mal olan, büyük Aya Yorgi kilisesinin açılışı 
10 Eylül 1908 tarihinde gerçekleşir. Bu tarih-
ten 1 sene sonra da, yani 1909’da, üzerindeki 
yazıdan da anlaşıldığı gibi, manastırın mer-
mer çan kulesi Başrahip Dionisios Paikopu-
los’un çabalarıyla inşa ettirilir ve manastırın 
bugünkü halini alır. 
 
1986 yazısında, adanın güney yamaçlarında 
çıkan orman yangını, manastıra kadar gele-
rek, eski keşiş odaları ile misafirhanenin bu-
lunduğu, günümüzde 2 kat olan ve en üst katı 
büyük bir balkona dönüştürülen, 4 katlı eski 
binayı kül eder. 1994 yazında ise dikkatsizlik 
neticesinde çıkan ikinci bir yangında başra-
hip evi büyük zarar görür. 1997 senesinde bu 
binanın tamiri ve Aya Yorgi kilisesi ile diğer 
küçük kilise ve binaların restorasyonu Patrik 

Bartolomeos’un nezaretinde Rum Patrikhâ-
nesi tarafından yaptırılır. 
 
Eski zamanlarda, ruh hastaları, tedavi edil-
meleri maksadıyla manastıra getirilip, bura-
daki keşişlere teslim edilirlerdi. Ruh hastala-
rının kilisedeki âyine iştirak edebilmeleri, eski 
kilisenin zemininde var olan, demir halkalara 
bağlamalarıyla mümkün olurdu. Akilas Mi-
las’ın naklettiğine göre 19. asırda manastırı 
ziyaret eden pek çok Rum ve Avrupalı ziya-
retçi, hatıralarında bu benzerine az rastlanan 
tedavi usulünden ve Allah’ın Aya Yorgi vası-
tasıyla, mucizevi bir şekilde bahşettiği şifa ile 
tamamıyla sıhhatlerine kavuşan ruh hastala-
rından bahsetmektedirler. Ruh hastalarından 
başka Aya Yorgi’nin pek çok hastalığı tedavi 
ettiği, çocuğu olamayan ailelere çocuk verdi-
ği, evsizleri ev sahibi yaptığı, pek çok kimseyi 
meşgul eden problemleri çözdüğü, kısacası 
O’na imanla yaklaşanların dualarını kabul 
ettiği bilinmektedir. Manastırın demir giriş 
kapısında bulunan Rumca ve Osmanlıca ya-
zılı kapının manastırda şifa bulan Tebrizli 
Müslüman Resul Efendi’nin hediyesi olduğu 
bilinmektedir.”[1]
 
Aziz Georgios’un karakter ve özellikleri sa-
dece dinsel alanda değil sanat alanında da çok 
etkili olmuştur. Özellikle 15.nci yüzyıldan 
sonra resimlerde Aziz Georgios’un efsanesi 
birçok resme konu olarak seçilmiştir. Bunlar-
dan Pedro Pablo Rubens tarafından yapılmış 
“St. George ve Ejderha” isimli yağlı boya 
tablo önemli eserlerden biridir. Resmin en 
çok dikkat çeken özelliği, Prensesin yanında 
saflığı temsil eden kuzu figürü, Prensesin ve 
Aziz Georgios’un aydınlık tarafta, ejderha-
nın ise karanlık tarafta olması iyi ve kötünün 
ayrımını karanlık ve ışık ile belirginleştirmiş 
olduğudur. 

nilcvk@gmail.com
www.yogaada.com
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• Semboller ve Yorumları, Necmettin Ersoy, Dö-
nence Basım ve Yayın Hizmetleri, Haziran, 2007
• Simgeler Sözlüğü, Esat Korkmaz, Anahtar Kitap-
lar Yayınevi, 2010
• BBC, Yolande Knell, BBC Orta Doğu Muhabiri, 
24 Nisan 2014
• BBC.co.uk/religion
• Tarih Boyunca İstanbul Adaları-2, TUĞLACI, 
Pars, 1992 İstanbul.
• Aya Yorgi Kuduna Rum Manastırı, Büyükada, 
yayının düzenini ve basımını yapan; Kutsal Parak-
litos Manastırı, Oropos, Attiki, Yunanistan
• Türkiye’nin en güzel 10 kilisesi (Türkçe). Arkite-
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[1]  Aya Yorgi Kuduna Rum Manastırı, 
Büyükada, yayının düzenini ve basımını 
yapan; Kutsal Paraklitos Manastırı, Oropos, 
Attiki, Yunanistan
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Hıristiyan Tasavvufu
Derleyen: Metin Bobaroğlu

Saint Aurelius Augustinus
(Ogüstinus 354–430):

“Duyuncun pekinliği” eş deyişle insanın bilincini oluşturan iç deneyim-
lerinde (bellek, anlık, istenç) edimsel olarak pekin bilgi, us ya da ruha 
(ki bunlar özdeştirler) dolaysız pekinliği sunmaktadır. Ruh dirimli bire-
yin bütün kişiliğini kapsamaktadır. Birey, “öz–bilinç” yoluyla yalnızca 
olgusal ve bütünsel olarak var olan bir kişi olduğunu değil ama ayrıca 
bellek, anlık ve istenç gibi kendi etkinlik ve güçlerini pekinlikle bildiği-
ni de öğrenmektedir. Böylece birey, kendinden kuşku duyma ediminin 
kendisinde ne yaptığını anımsamakta; dolaysız deneyimini anlamakta 
ya da bilmektedir ve davranmayı ya da davrandığı gibi davranmayı is-
teyebilir. Bu nedenle insan kişiliğinin üç yanı; “bellek, anlık ve istenç” 
güçleri olarak betimlenebilir; ya da “düşünce, yargı ve istenç” kaynak-
ları olarak; ya da “olma, bilme ve isteme” etkinlikleri olarak.

Ruhun (ya da dünya tininin) en önemli yanı, insana yaşama yetisi ve-
ren, esenliğini olanaklı kılan ve dünyayı varoluşa yokluktan (ex nihilo) 
getirmiş olmaktan sorumlu olan yeti olarak “istenç”tir. Ruh, bütünsel 
kişiliğin öz–bilinçli bir birliğidir. Özdeksel olmayan ruh, bireysel insa-
nın doğuşuna önsel olarak var olamaz; ama insanın doğuşundan sonra 
ölümsüz bir doğa kazanır ve sonsuza dek yaşamını sürdürür. Ölümsüz-
lüğü evrenin değişmez gerçekliklerinden pay alması ve böylece özünü, 
us ve yaşamın bengi süreçleri ile birleştirmesi olgusundan doğmaktadır.

Tüm doğal şeyler, Tanrısal buyruk üzerine dayalı olmakla zorunlu ola-
rak iyiyken, buna karşı doğal süreçlerin herhangi bir yolda zayıflatıl-
ması kötüdür. “Kötülük; yalnızca iyiliğin yokluğudur”, olumsuz bir 
yoksunluk koşuludur. Bir başka deyişle, kötülük; “iyilik, güzellik, mut-
luluk ve erdemin” yitişidir. İnsan doğasının kalıtsal bozukluğu, insanın 
bedelini kazanmak için iyileştirici eylem gereksinimini yaratıyor.

En yüksek gerçeklik ya da en büyük iyi, Tanrı’dır. İstenci bir kez en son 
hedefine (Tanrı’ya) ulaştığı zaman, tüm çaba sona ermekte ve “eksiksiz 
kutsanmışlık” durumunda barışa ulaşmaktadır. Tanrı ve bengi gerçek-
lik için bu arayıştaki en büyük erdem “Tanrı Sevgisi”dir. İ.S. 476’da 
Roma’nın düşüşünden, Charlemagne’ın İ.S. 800’de imparatorluğunu 
kurmasına dek araya giren dönemi “Karanlık Çağ” olarak, anlıksal bir 
durgunluk dönemidir.

Scotus Erigena (Platoncu)
Olgusal evrenseldir; “tikel” yalnızca evrenselin açınım sürecini temsil 
eder. Realizm: Tanrı reel “töz”dür.

Universalia Ante Rem: Evrensel, şeylere önseldir.
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Anselmus
Tanrı, saltık olgusaldır, çünkü tüm yüklemleri evrenseldir.
Eksiksiz varlık düşüncesi taşıdığımız için, böyle bir varlık zorun-
lu olarak var olmalıdır. Olgusallıktan yoksun herhangi bir düşünce 
(kavram) eksikli olacaktır. Eksiksiz bir varlığın yüklemlerinden biri 
“edimsel varoluş” eş deyişle “usa dışsal” olan olgusal varoluştur. Ev-
renseller, tikel nesnelerde var olurlar, ama içlerinde bulundukları tikel 
nesnelerden ayrı olarak da var olurlar. Tanrı, dünyayı sürekli olarak 
yaratmakta, onu kendi buluşuyla unutulmaktan kurtarmaktadır. Ev-
rendeki tüm şeylere, eşlemleri oldukları ideal, evrensel ilk- örneklere 
(arketip) katılımları yoluyla olgusallık vermektedir.
Credo ut intelligam: Anlamak için inanıyorum.

Roscellinus 
(Aristotelesçi–Adcılık)

Evrensel ya da “saltık idea”, yalnızca genel bir şeyler sınıfı için ortak-
laşa bir addır; şeyleri, belli bir sınıfın üyesi (tözlerin ilinekleri) yapan  
çoklu  ırasallarını simgeleyen bir “sözel ses”dir. Universalia sunt no-
mina: Tümeller ya da evrenseller adlardır. Bu demektir ki, Universale 
post rem: Evrensel, tikel şeylerden sonra vardır. Yalnızca bireysel ol-
gusaldır. Bu nedenle evrensel kilise olamaz.

Abelardus
Çatışan kanıtların ışığında usun (gerçeklik için uygun ölçüt olarak) 
eytişimsel yolda çıkarılması gereken vargıyı belirler. Yöntemi usçu-
luğun yöntemidir.

İntelligio ut credam: İnanabilmek için anlarım.

Bir öğretiye Tanrının onu doğru olarak  bildirdiği için değil ama yal-
nızca usun  buyrukları nedeniyle inanılması gerekir. Kuşku duymada 
hiçbir günah yoktur, çünkü kuşku duyan kişi bununla “gerçeği araş-
tırmaya” götürülmektedir. “Törel davranış” iyi bir yürek tarafından 
esinlendirilen “eylem”dir. İstenci ve duyuncu uyum içinde birlikte 
işlev gören kişi “erdem”li olarak görülmektedir.
Universale neque ante  rem nec post rem, sed  in re: Evrensel, ne nes-
neden önce ne de sonradır. Evrensel ya da tümel, tikel nesnelerde var 
olur, eş deyişle nesnenin kendindedir.

Skolastik’te Aristotelesçilik
Aristoteles’in Arap bilginleri (İbn-i Sina, İbn-i Rüşt) tarafından ko-
runan çalışmaları kilise tarafından gerçeklik ölçütü olarak kabul 
edildiği dönem. Ortaçağ felsefesinin bu döneminde düşüncelerinin 
pek çoğunu Müslüman filozoflardan türeten bir dizi Yahudi filozof 
önemli ölçüde saygınlık kazanmıştı (Maimonides vb.). Bu dönemin 
seçkin Hıristiyan filozofları; Albertus Magnus, St. Thomas, Scotus, 
Ockham’lı William ve iki mistik Bonaventura ve Meister Eckhart’tır.

Aquina’lı Saint Thomas (1224–1274)
Gerçeklik, bir düşüncenin nesnesi ile bağdaşmasıdır. Tanrının düşün-
celeri, en son olgusal nesnelerin kendileridir. Öyleyse “Tanrı ken-
dinde gerçekliktir.” Özdek, yalnızca gizil bir şeydir ve olgusal ya da 
edimsel olabilmek için herhangi bir tikel biçim ya da şekil alması 
gerekir. Evrendeki sayısız varlık birbirlerinden ayrıdır, çünkü her bi-
rinin yalnızca gizil varlık yerine, olgusal varlık olabilmek için ken-
di “bireysel biçimini” kazanması gerekmiştir. Bu yaratılış sürecinde 
özdek, biçimle birleşmektedir. Biçimin özdekselleşmesi her nesneye 
kendi bireyselliğini (principium individiutalis) vermekte ve bununla 
bir nesne (söz gelimi, bir kişi) bir başkasından ayrılmaktadır.

İnsan bilgisi kavramsaldır ve bu kavramlar tikel şeylerin özlerini 
oluşturan “evrensel biçimler”dir. Bir şeyin evrensel doğası, özü  ol-

gusal dünyanın bir parçası olarak nesnenin kendisine içkin olarak var 
olmaktadır. Ama bu evrensel ırasal (bir nesnenin tözsel biçimi) ayrıca 
insan anında soyutlandığı zaman, nesnesinden ayrılmış bir düşünce 
ya da “kavram”dır. Olgusal dünyanın bir parçası olarak, “evrensel 
öz” hiçbir zaman nesnesinden bağımsız olarak var olamaz. Evrensel-
ler bireysel nesnelerde  var olurlar (universale in rem). Ancak  onlar, 
Tanrının “an”ında tikel nesnelere önsel olarak (universale ante rem) 
ve insanın “an”ında (kavram) tikel nesnelerden sonra (universale post 
rem) var olmaktadırlar. Yalnızca Tanrı “arı biçim”dir, tamamlanma-
mış edimselliktir, bu nedenle özdeksel olmayan ve eksikli olmayan-
dır. Tanrı “arı edim”dir, eksiksiz olarak edimselleşmiştir.

Uslamlama beş tipte olur:
· Devim ya da ilk neden uygulaması
· Etker–nedensellik uslamlaması
· Olanak ve zorunluluk uslamlaması
· Eksiksizlik dereceleri uslamlaması
· Tasar ya da amaçlılık uslamlaması

İnsan ruhunun ölümsüzlüğü, onun özdeksel olmayan doğasına aittir. 
Ruh doğası nedeniyle “bengi”dir. Çünkü “arı–biçim”dir ve özdeksel 
tözün tersine yok edilmeye açık değildir. İnsanın ruhu “arı tin”dir. 
Anlık ve istenç, ruhun özünü oluştururlar. Ruh bedenden önce, ayrı 
bir durumda var olamaz. Beden yeterince hazırlandığı zaman ruh ya-
ratılır ve ona aşılanır.

Her yaratığın hedefi kendi için iyi olanı aramaktır ve insanın en yük-
sek iyisinin Tanrı olması ölçüsünde, en son hedefi Tanrı’yı görmeye 
ulaşmak olmalıdır. Tanrı’yı gerçekten anlamak ve onunla birlik için-
de olmak, olanaklı olduğunca onun gibi olmakla, bu yaşamda öznel 
olarak başarılabilecek bir şeydir, çünkü onun gibi olmak yalnızca 
kutsallık değil ama bir “iyilik”tir. Bir iyilik ki kayrılmışlık ya da kut-
sanmışlık durumu ile eş deyişle insanın gerçek “kendi”sinin olanaklı 
en tam olgusallaşmasından doğan “en yüksek mutluluk” durumu ile 
birdir. İnsanın en mutlu durumu Tanrı’yı görme edimi ile gelmektedir. 
“Tanrı’yı görmek onu sevmektir,” çünkü onu sevmeksizin sezgisel ya 
da düşünsel bir Tanrı görüşüne ulaşamayız. Tanrı insanın en yüksek 
iyisi ve yaşamının hedefi, insanı kutsanmış bir varlık yapmakta ve 
kutsanmışlık her zaman kendisiyle birlikte en yüksek mutluluğu ge-
tirmektedir.
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İchthys (ichtys, icthys ya da ikhthus), Yu-
nanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Ke-
sişen iki yay parçası içeren bir sembolü ta-
nımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir. 
Bir balığı andıran sembol, ilk Hıristiyanlar 
tarafından kullanılan gizli bir semboldü.[1] 
 
Hıristiyanlığın ortaya çıktığı ilk dönemlerde 
Roma İmparatorluğu’nun pagan inanışından 
dolayı bu yeni dinin yasaklanması nedeniy-
le ortaya çıkmıştır.  Bunun sebebi de Hıris-
tiyanlıkta , “İsa Mesih Tanrının Seçilmiş 
Oğlu” cümlesindeki baş harflerin Yunanca 
balık anlamına gelmesidir.[2] Hıristiyanlığın 
yasak olduğu dönemlerde bu sembolü ilk Hı-
ristiyanlar, birbirini tanımak için kullandılar.
 
Hıristiyanlıkta balık, Hz. İsa’nın sembolüdür. 
Yunanca Ichthus ya da Ichthys kelimesi, “İsa 
Mesih, Tanrı’nın seçilmiş Oğlu” anlamına 
gelen Yunanca “Iesous Christos Theou Uios 
Soter” (Ing. : Jesus Christ God’s Son Savi-
our) cümlesindeki kelimelerin baş harflerin-
den meydana gelmiştir.[3][4]
 
Balık sembolü kendilik olarak İsa’ya işaret et-
tiği gibi Tanrı’yı da sembolize etmektedir.[5] 
 
Hıristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda 
farklı şeyleri temsilen balık sembolleri kulla-
nılmıştır. Yine de bir balık sembolünü en yo-
ğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere 
göre, ilk Hıristiyanlardır.[1]
 
Balık, saldırgan tanrı tanımazların arasınday-
ken Hıristiyanların aralarında kullandıkları 
gizli bir işaret oldu. Sembol erken Hıristi-
yan dünyasında dördüncü yüzyılın sonuna 
kadar sıkça ortaya çıkmıştır ve sembol ile 
ilgili diğer pek çok açılım daha mevcuttur. 
Vaftiz suyuna daldırma sembolüne Latin-
ce “pistina” denir, kelime anlamı ise balık 
gölüdür ve İsa’nın 12 havarisinden balıkçı-
lar olarak bahsedilir. Ayrıca balık hâlâ bazı 
Yeni Yıl geleneklerinde olduğu gibi iyi şan-
sın sembolüdür. Bir diğer yoruma göre ba-
lık “Balık Çağı”nın koşullarını içermektedir: 
 
M.S. 7’de (İsa’nın gerçek doğum tarihi ola-
rak kabul edilir) Jüpiter ve Satürn gezegen-
lerinin altın kavuşumu Balık burcunda üç 
kez gerçekleşmiştir ve baharın başlangıcı 
balık burcunda meydana gelir; İsa, Balık Ça-
ğı’nın ilk tezahürü olarak kabul edilir. Balık, 
ekmek sembolüyle birlikte birliği sembolize 
eder. Spekülatif Hıristiyan Teologlar Nuh 

Tufanı sırasında balıkların Tanrı’nın gaza-
bından muaf tutuldukları konusunda tartış-
maktadırlar. Ortaçağ Sanatı’nda ismi Trinac-
ria olan bir efsanevi balıkçı tek kafası olan 
üç bedene sahiptir ve Trinite’nin sembolü 
olarak yorumlanmaktadır. Balıklar azizle-
rin yaygın olarak bilinen amblemleridir.[6] 
 
Balık dış görünüşü bakımından, genellikle 
iki yayın birleşmiş biçimini oluşturan baş ve 
gövdesine, hareketinde en önemli etken olan 
kuyruğun eklenmesiyle, üç kısımdan oluşan 
bir canlıdır. Sembolizmde kullanılmasını sağ-
layan en önemli özelliği, esir ve tesiri simge-
leyen bir akışkan olan suda yol alabilmesidir. 
Bu ortamda, kara hayvanları gibi yalnızca bir 
düzlem üzerinde hareket etmez, dikey olarak 
yukarı aşağı hareketlerde yapabilir. Yani her 
yönde yol alabilir. Balıklar çok yumurta ya-
parlar. Gruplar halinde yaşayan bazı balıklar, 
dış bir etki karşısında kütlesel yani ortak tep-
ki verirler. Balık sembolü bazen tek başına 
bazen de bir ırmakta, bazen sıçrarken, bir 
gemiyle, avlanırken veya başka sembollerin 
eşliğinde tasvir edilirler. İbranice ve Arapça-
da balık ve balina anlamına gelen bir sözcük 
“nun” dur. Kimilerine göre vaktiyle “yunus” 
anlamına da gelen bu sözcük, aynı zamanda 
Arap alfabesinde yarım daire ya da hilal bi-
çimindeki bir yaydan oluşan harfin adıdır.[7] 
 
Eski Mısır’da; iki balık yaratıcı prensibin, 
Nil’in bolluğunun, doğurganlığın, İsis’in ve 
Hathor’un simgesidir. Kadim Mısır’da balık 
halk tarafından yeniliyordu ancak rahiplere 
ve krallara yasaklanmıştı. Balık sembolü, 
Tanrıça Ishtar’la ilişkilendirildiği haliyle di-
şil olanı, sevgiyi ve doğurganlığı sembolize 
eder. Eski Mısır Tradisyonunda Ant adlı ba-
lık Ra’nın gemisinin önünde gider. Dogon 
Tradisyonunda ise Sirius yıldız sisteminden 
inen gemi balık biçiminde tasvir edilir. Nom-
mo’nun Gemisi (Dogon Tradisyonu’nda Si-
rius Yıldız Sistemi’nden Dünya gezegenine 
gönderilenleri ifade eder) ile ilgili bilgilerde 
balığın koni ya da üçgen biçimindeki kafa-
sının Sirius B yıldız ile gemi arasında gidip 
gelmekte olduğuna anlattığı gibi astronomik 
olarak da Köpek Takım Yıldızının diziliş 
şeklini gösterir. [6]
 
İchthys antik deniz tanrıçası Atargatis’in 
oğluydu. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde 
denk düşen kişilikler ve balık sembolleri an-
lam ve kullanım açısından farklılık gösterse 
de genelde bereketi temsilen, cinsi vurgulara 

sahipti. Bunun bir örneği Mısır mitolojisinde 
görülebilir. Bereketi temsil etmesinin yanı 
sıra balık belirli kültürlerde reenkarnasyon 
ve hayat(ın veya hayat gücünün) sembolü 
olmuştur.[1]
 
Pek çok tradisyonda yeri olmasına karşın en 
çok Hıristiyanlıkta yeri olan balık sembolü, 
doğurganlık, doğurmak, yenilenmiş ve des-
teklenmiş yaşam ile, yaşamın kökeni ve ko-
runması olarak suların gücü ve su unsuru ile, 
Ana Tanrıça’nın tüm yanlarıyla, ayrıca anne 
olarak ve ay ilâheleriyle ilişkilidir. Balık, esir 
ve tesiri simgeleyen suda yaşar. İbranicede ve 
Arapçada “nun” kelimesi balık ve balina an-
lamına gelir. Bu sözcük Arap alfabesinde ya-
rım daire ya da hilal biçimindeki bir yaydan 
oluşan harfin adıdır ve Eski Mısır’da içinde 
balıkların, gemilerin, kayıkların tasvir edildi-
ği süptil okyanusun adı olarak geçmiştir.[6] 
 
Balık Hıristiyanlıkta vaftizin, ölümsüzlüğün, 
yeniden doğumun sembolüdür. Şarapla bir-
likte ele alınan kutsal balık ve bir sepet ek-
mek Aşai Rabbani Âyinini ve Hıristiyan Sa-
natı’ndaki son akşam yemeğini temsil etmek-
tedir. Latin kilisesinde balık İsa’yı temsil et-
mektedir, ancak Yunan Ortodoks kiliselerin-
de böyle değildir. Birbirine dolaşmış üç balık 
Trinite içindeki vaftizi sembolize eder. Roma 
yeraltı mezarlarındaki Erken Hıristiyan du-
var resimlerinde balık Kutsal Birliği sembo-
lize eder ve Son Akşam Yemeği tasvirlerinde 
balık masada ekmekle ve şarap kadehiyle gö-
rülür. Papanın mührü olan yüzük, balıkçının 
yüzüğü, Petrus’un mucizevi balık ağlarını 
çekişine ve İsa’nın şu sözlerine gönderme ya-
par: ”Bundan sonra insan avlayacaksın”.[8] 
 
Bu sembolizmle ilgili yorumlamanın bu-
lunduğu Sadıklar Planı-Ruhsal tebliğlerdeki 
(RM Yay.) ifadelere göre İsa Peygamber’in 
babası ve Rabbi diye çağırdığı Vicdan Pla-
nı’dır. Bu plan kainatın müsbet, ışık, hayır, 
yüce, iyilik tarafıdır. Su ise bu planın fiil 
haline geçmiş durumu, uygulaması olmakta-
dır. [6]

Yeni Ahit’te balıkla ilgili pek çok sembol bu-
lunur. Pasif Balık özellikleri, Hz. İsa’nın öğre-
tisinde öz olarak evrensel sevgi, kendini geri 
plana alma ve hizmet olarak vurgulanır.[9] 
 
Balık sembolü ile ilgili olarak İnciller’de şu 
pasajlar geçmektedir:
 

Ichthys (Balık) 
Sembolü*

Bu yazı http://gizliilimler.tr.gg adresinden alınmıştır.
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“Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın 
karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç 
gece yerin bağrında kalacak”.[10]
“Öğrenciler burada beş ekmekle iki balıktan 
başka bir şeyimiz yok ki dediler”. [11]
“İsa onlara, ardımdan gelin, sizleri insan tu-
tan balıkçılar yapacağım dedi”. [12]
“Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki, 
ağlan yırtılmaya başladı”.[13]
“Kendisine bir parça kızarmış balık verdi-
ler”.[14]
“İsa, çocuklar balığınız yok mu? diye sordu. 
Yok cevabını verdiler”.[15]
“Her canlının eti aynı değildir. İnsanların eti 
başka, hayvanların eti başka, kuşların ve ba-
lıkların eti başka başkadır”.[16]
 
Hz. İsa, devamlı olarak suyun derinliklerin-
den insanoğluna kurtuluşu getiren bir balık 
gibi tasvir edilmiştir. Ayrıca Hz. İsa, göster-
miş olduğu mucize ile birkaç balığı çoğalt-
mak suretiyle, kendisini dinlemeye gelen ol-
dukça kalabalık bir halkın karnını doyurmuş-
tur. Balık, ayrıca Evharistiya âyinin de esası-
dır. Evharistiya âyininde ekmek gibi balık da 
Hz. İsa’nın bedenini sembolize eder.[17][4]
 
Balık sembolünün Hıristiyanlar tarafından 
nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok 
hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlana-
mamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük 
ihtimali barındıran, Hıristiyanlığın kutsal 
metinlerinde geçen bir ifadenin balık sem-
bolizmine yol açtığıdır; Hz. İsa, mucizevi bir 
şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doyur-
muştur.[18] İchthys belki de Hz. İsa’ya “in-
san balıkçısı” gibi bir gönderme yapmaktaydı 
ya da Yunanca ΙΧΘΥΣ harflerinin (Iota Chi 
Theta Upsilon Sigma) oluşturduğu, Hıristi-
yan inancının bir ifadesiydi. “Ιησοῦς Χριστὸς 
Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ” (Iēsous Christos Theou 
Huios Sōtēr: ”İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu, 
Kurtarıcı”). [1]
 
Eski Hıristiyan mezarlıklarında haç yoktu. 
Mezar taşları üzerinde kuzu şekilleri veya 

omzuna kuzusunu almış çoban figürleri ya 
da sadece balık temsilleri bulunurdu. Mezar-
lıklarda haç daha sonraları kullanılmış, ama 
bugünkü gibi çarmıha gerilmiş İsa tasvirleri 
mezarlıklara gene de konulmamıştı. Çarmıha 
gerilmiş İsa imajları ancak 8. ve 9. yüzyılda 
ortaya çıkmıştır.[19]
 
Her ne kadar doğrudan kanıt bulunmasa da, 
ichthys mistik/matematiksel sembol Vesica 
Piscis’in bir adaptasyonu da olabilir. Mate-
matikçi ve mistik Pisagor’un da belirttiği 
gibi, vesica piscis’in uzunluk-yükseklik ora-
nı 153:265’dir ki bu “balığın ölçüsü” olarak 
adlandırılan mistik kabul edilen bir sayıdır. 
Bir İncil kıssasına göre Hz. İsa havarilere ba-
lık tutmada yardım ederken kendisi tam ola-
rak 153 balık tutmuştur.
 
Bunların dışında birçok hipotez daha bulun-
maktadır.
 
Modern Hıristiyanlar sembolü bir rozet 
olarak kabul edip, çoğunlukla içinde “JE-
SUS” (İsa) yazılı bir şekilde kullanmaktadır-
lar. Özellikle bazı Batı ülkelerinde arabalara 
yapıştırılan sembol çevreye arabanın sürücü-
sünün veya sahibin Hıristiyan olduğunu vur-
gulamakta kullanılır. Tarihte de, sembolün 
içinde Yunanca “ΙΧΘΥΣ” yazılı olarak veya 
yine içinde küçük bir haç ile kullanıldığı, tas-
vir edildiği olmuştur.
 
20. yüzyılın sonlarında sembol birçok parodi-
ye sahne olmuştur. Özellikle de ichthysin Hı-
ristiyan sürücüler tarafından tampon yapıştır-
malarında kullanılmasının yaygınlaşmasıyla, 
farklı düşünce ve kesimlerden insanlar da 
buna karşılık olarak sembolün farklı düşün-
celeri temsil eden sürümlerini çıkarmışlardı.
 
Bu parodilerin en ünlüsü Darwin balığı’dır; 
sembol içinde “DARWIN” yazan ve bir çift 
ayak taşıyan bir ichthys’tir. Bu sembol Hıris-
tiyanlıktaki (dini) yaratıcılık teorisine karşı 
evrim teorisini vurgulamaktadır. Balığın altı-

na çizilmiş bir çift ayak bir tür evrimi temsil 
etmektedir ki zaten çoğunlukla balığın içine 
yazılan “DARWIN” kelimesi evrim kuramı-
nın kurucusu Charles Darwin’e gönderme 
yaparak sembolizme çok daha belirgin ve 
açık bir biçim vermektedir. Ayrıca her Hıris-
tiyan’ın yaratıcılık kavramına inanmadığı da 
not edilmelidir. Bu sembol (Darwin balığı) 
din ile alay ettiği için çeşitli çevrelerce eleş-
tirilmiştir.[1]
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Hıristiyanlığın Özü
Ludwig Feuerbach, Çeviren: 
Oğuz Özügül

Yayınevi: Say Yayınları, 2009

Dinin gizli özü, tanrısal özün insanî özle 
birliğidir. Tanrı insanî özgüdür; o bilerek 
başka bir öz gibi olur. Dinin saklı özünü açığa 
çıkaran sevgidir, inanç ise bilinen biçimini 
oluşturur. Sevgi insanı tanrıyla, tanrıyı insan-
la, bu yüzden insanı da insanla özdeşleştirir; 
inanç tanrıyı insandan, bu yüzden insanı da 
insandan ayırır. Zira tanrı insanlığın gizemli 
cins kavramından başka bir şey değildir. 
Bu nedenle tanrının insandan ayrılması 
insanın insandan ayrılmasıdır, karşılıklı ortak 
bağın çözülmesidir. Din, inanç vasıtasıyla 
ahlaklılıkla, akılla ve insanın yalın haki-
kat duygusuyla çelişkiye girer; ama sevgi 
vasıtasıyla tekrar bu çelişkiye karşı koyar. 
İnanç tanrıyı yalıtlar, onu özel, onu başka bir 
öz haline getirir; sevgi ise genleştirir. Tanrıyı, 
sevgisi insan sevgisiyle bir olan ortak bir öz 
yapar. İnanç insanın iç dünyasında, kendisi-
yle arasını açar, dolayısıyla dış dünyasında 
da; inancın insan yüreğinde açtığı yaraları 
iyileştiren ise sevgidir.

Assisili Francis ve 
Hıristiyan Mistisizmi
Cengiz Batuk

Yayınevi: İz Yayıncılık, 2000

Hıristiyan tarihinin en önemli isimlerinden 
birisi hiç kuşkusuz Assisili Francis’dir. O, ne 
Augustin gibi Kilise doktrinlerinin babası, 
heretiklerin amansız rakibi, ne de Luther ya 
da Calvin gibi Kilise’ye başkaldıran bir re-
formisttir. Ancak o, kimilerinin dediği gibi 
mütevazı bir devrimcidir. Roma’nın resmî 
dini olduktan sonra devletleşen ve aynı za-
manda zenginleşen Hıristiyanlığın karşısına 
çıkıp eşek sırtında inancını yaymaya çalışan, 

bir elbiseniz varsa ikincisi haramdır diyen 
Îsâ’yı hatırlatan kişidir. Hakkında söylenen 
onca şeyle birlikte Assisili Francis bir mis-
tiktir. Hıristiyan mistisizmine yeni açılımlar 
getirir. Mistisizmi sadece bir kenara çekilip 
yaşanılan münzevi bir hayat olarak düşünmez. 
Aşkı uğrunda bütün hayatını adamaktır onun 
için mistisizm. Kendi benliğini yok edip 
Tanrı’da yeniden dirilmek. Bu eserde Assisili 
Francis’in Hıristiyan mistik düşüncesine 
katkıları incelenmektedir. Onüçüncü yüzyıla 
kadar ki Hıristiyan mistikleri, onların misti-
sizmleri ve Francis’in onlarla ortak ve ayrı 
noktaları ele alınmaktadır.

St. Thomas Aquinas
Muhammet Tarakçı

Yayınevi: İz Yayıncılık, 2006

Rivayete göre, arkadaşları, iri cüssesiyle 
bir köşede sessiz sessiz duran St. Thomas’a 
“suskun öküz” veya “aptal öküz” (dumb ox) 
diye takılırlarmış. Hocası Albertus Mag-
nus bu isimlendirmeyi duyunca, “Bir gün o 
öküzün bağırtıları bütün dünyayı kaplaya-
cak” diyerek bir öngörüde bulunmuş. Ger-
çekten de, Aquinas’ın düşüncesi ve yaklaşımı 
sonraki dönemlerde yaygınlık kazanmış ve 

geniş kitlelerce benimsenmiştir. Thomist 
eğilimin günümüzde, Aquinas’ın kendi döne-
minden bile daha etkin olduğunu söylemek 
mümkündür.

Ortaçağ Batı düşüncesinin en önemli isimler-
inden biri olan St. Thomas Aquinas, felsefe 
ile dini, akıl ile vahyi, Grek felsefesiyle 
Hıristiyan inancını uzlaştırmaya çalışan bir 
Kutsal Doktrin uzmanıdır. Bu sebeple, Aqui-
nas, düşünce tarihi içinde, Ortaçağ Felse-
fe Tarihi, Hıristiyan Teolojisi, Hıristiyan 
Felsefesi, Din Felsefesi ve Dinler Tarihi’nin 
kesiştiği bir noktaya yerleştirilebilir.

Kitapta, Tanrının varlığının kanıtlanması, 
Tanrının tikelleri bilmesi âlemin ezeliliği, 
kötülük problemi, mutluluk, kader, teslis, 
enkarnasyon, sakramentler, eskatoloji... gibi 
konular ayrıntılarıyla incelenmekte; ayrıca, 
Aquinas’ın diğer felsefî görüşlerine de yer 
verilmektedir.

Jesus Of Nazareth 
(Nazaretli Îsâ) -DVD
Yönetmen: Franco Zeffirelli
Yapım Yılı: 1977

1977’de, TV için mini dizi olarak hazırlanmış 
ve yapımı 4 yıl sürmüş olan filmin Îsâ’nın 
yaşam öyküsünün İncil’e en yakın aktarımı 
olduğu söylenmektedir. Tarihî ve dinî 
kaynaklara sadık kalınarak çekilen filmde 
Îsâ’yı Robert Powell canlandırmaktadır.
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