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Düz Köşe

Dağ
Gökhan Talas | Yayıncı

Y

eni
Antlaşma’da,
bizi hem
coşku
ve umuda hem de aynı
şekilde sorumluluk ve strese
soktuğuna inandığım bir
ayet var. Çoğunuzun bu
ayeti bildiğinden eminim.
Petrus’un kendisinin yaptığı
işe karşı duyduğu hayreti
belki de yadırgayan İsa, ona
“Size doğrusunu söyleyeyim,
kim şu dağa, ‘Kalk, denize
atıl!’ der ve yüreğinde kuşku
duymadan dediğinin olacağına
inanırsa, dileği yerine
gelecektir” (Markos 11:23) der.
Mesih’e iman ettiğim günden
beri bu ayeti hayatımın en derin

Ben, bir dağa
kalk deme
cesaretine
nasıl sahip
olabilirim?
Böyle bir
imana
sahip miyim
veya sahip
olduğum
imanı ölçmek
gibi bir
muhasebem
hiç oldu mu?

paradokslarından biri olarak gördüm.
Bu, sözün kendisine karşı duyduğum bir
güvensizlikten veya şüpheden kaynaklı
değildi. Sözü söyleyenin muhakkak
bir gerçeği işaret ettiğinden de hiç
kuşkum olmadı. Ancak dönüp baktığım
iç dünyamın bu vaadin ağırlığı altında
ezildiğini söyleyebilirim. Bir dağa kalk
denize atıl dersem bu gerçekleşir mi? İsa
öyle olacağını söylüyor. Ancak burada
temel meselem vaadin gerçekliği, olayın
çarpıcılığı veya yarattığı heyecan değil.
Ben, bir dağa kalk deme cesaretine nasıl
sahip olabilirim? Böyle bir imana sahip
miyim veya sahip olduğum imanı ölçmek
gibi bir muhasebem hiç oldu mu? İnsan
nasıl kendi kendisine “hadi bakalım,
bugün ne kadar imanım var ölçeyim” der
mi?
Bir dağın karşısına geçip imanınızı sınar
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mısınız? Bu soruların herkese göre
bir cevabı var. Bazıları aklın ve
ölçülü olmanın sınırları dahilinde
değerlendiremeyeceğimiz cevaplar.
Tamamen kişisel itikadımızın,
Tanrı’ya karşı beslediğimiz şahsi
hislerin ve yaklaşımımızın bir
tezahürü oluyorlar. Ancak buradan
benim farklı bir çıkarımım da var.
Bu yazının esas amacı da bu çıkarımı
sizinle paylaşmak.
İsa’nın vaat ettiği güçten ziyade
bu gücün esas etki alanı üzerine
düşündüm. Bir dağın yerinden
sökülüp denize atılması elbette
büyük bir olay ancak sürekli gelişim
takıntısıyla, modern yaşamın küçük
mucizelerine saplantılı hale gelmiş
günümüz insanı için gerçek dağ
fiziksel olarak etrafımızda duran
dağlar mı? Biliyorum ki birkaç
dağın yerinden söküldüğünü gören
insanoğlu için bu bir süre sonra
yağmurun yağmasından farksız bir
hale gelecektir. İnsan zihninin ve
beklentisinin neredeyse hiç sınırı
olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Sökülen dağları izlemeye giden turist
otobüsleri azalmaya, haberlerde
bununla ilgili altyazılar seyrelmeye
başlayacak ve çağları deviren
insanlık bu amansız normalleştirme
alışkanlığıyla gündelik sorunlarına
geri dönecektir. Politik ve sosyal
açmazlarına, aile içi çatışmalara,
kişisel gelişim hedeflerine, para
ve büyüme merkezli toplumsal
sorunlarına… Yani beden ve ruhun
kendi içinde hiç sonu gelmeyen
istekleri ve sorunlarına. Bir anlamda
benim paradoksumu tanımlayan
“gerçek dağlarına”.
İsa’nın işaret ettiği dağ hangisiydi?
Ayette açıkça “şu dağ” diye işaret
ettiği yer neresiydi bilmiyorum.
Ancak bu ayeti okudukça, biraz
daha anlamaya yaklaştıkça bana
seslenen İsa’nın işaret ettiği dağları
görebiliyorum. Bu dağlar hayatımın
tam ortasında; sarp kayalıkları, tüm
varlığıma yayılan etekleri, üzerinde
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Oskar Laske /
Das Narrenschiff

inşa edilmiş farklı türde yapılarıyla
yükseliyorlar. Çoğu zaman
yerinden sökülmesi ve hayatımın
dışında bir yerde sakince duran
bir denize atılmalarını istiyorum.
Bu anlamda İsa’nın bana verdiği
mucizeyi daha anlamlı buluyorum.
Kökünden olanca dehşetiyle
sökülen bir dağın -etkisini zamanla
yitirecek- coşkusuna kapılmamak
elde değildir. Ancak ya hayatımın
kritik noktalarında sık sık iman
ve Tanrı sevgisiyle söküp attığım
dağlar? Sanırım tanıdığım hiçbir
Mesih inanlısı literal anlamda bu
mucizeye birebir şahit olmamıştır.
Peki, yaşamlarınızın ortasında
dikilen dağların yerinden atıldığına
şahit oldunuz mu? Mucizeleri
çoğunlukla verildikleri anlam
içinde, hayatın dışında ve daha
olağanüstü koşullarda aramayı
seviyoruz. Bu yine insanın sınırları
zorlamak isteyen iç dünyasının
olağan taleplerinden biridir. İnsan
mevcut koşulların ötesine geçmek
ister, eşiği geçtikten sonra koşullar
sıradanlaşır ve yine bir sonraki

Oskar Laske'nin ünlü tablosu "Aptallar Gemisi"nde,
modern insanın hayata
dair içine doldurduğu her
şeyle birlikte batan bir
gemi resmedilir. Neredeyse tüm kavramların ne
kadar geçici olduğuna dair
Laske harika bir tanım yapar. Tıpkı Vaiz'in yaptığı
gibi.

Mucizeleri
çoğunlukla
verildikleri
anlam içinde,
hayatın dışında
ve daha
olağanüstü
koşullarda
aramayı
seviyoruz.

adımı arzularız. Ancak bu bir
yanılgının da nedenidir. Özellikle
Tanrı’nın mucizelerle ilgili verdiği
müjdeyi bu yanılgıya kurban
ederiz. Hayatımızda imanımız
sayesinde yerinden sökülen bir
dağı görmezden geldiğimiz olur.
Engelleri aştığımızı, fırtınaların
içinden geçtiğimizi, aslanların
ortasına atıldığımızı ve oradan
sağ çıktığımızı, ateşten geçerken
yanmadığımızı, suların üzerinde
yürüdüğümüzü… Aslında
gündelik hayatımızda -her zaman
değilse de- sık sık bu mucizelerin
gerçekleştiği bir atmosferin içinde
yaşarız. Yaşamlarımızı engelleyen
dünyevi koşulları aştığımızda,

çoğunun Tanrı’nın vaat ettiği
mucizevi gücün bir sonucu
olduğunu anlamayabiliriz.
Ama gerçek çoğunlukla budur.
Çünkü dünya, karanlığın
egemenliği altında size vermek
değil sizden almak isteyen
bir arzu çukurudur. Oysa
göksel aidiyetimiz bu engelleri
aşmamızı ister. Tanrı’nın Mesih
İsa’da çarmıhta başlattığı iş ve
lütuf olarak tanımladığı zafer
bunun ilk teminatıdır. Bu
nedenle başlarımızı kaldırıp
önümüzdeki dağlara güvenle
bakabiliriz. Sonra bize vaat
edileni ilan ederiz: Ey dağ! kalk
sökül, şuradaki denize atıl! •

Çünkü dünya,
karanlığın
egemenliği
altında size
vermek değil,
sizden almak
isteyen bir arzu
çukurudur. Oysa
göksel aidiyetimiz
bu engelleri
aşmamızı ister.
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Sonsuzluktan Parçalar

Işığın
Mucizesi
Jill Carattini | RZIM

B

ilim adamları, 1950
yılından Einstein’ın
“annus mirabilis”i, yani
mucizeler
yılı olarak bahseder. Bir yandan bir
patent memuru olarak görevini sürdüren
Einstein, boş vakitlerinde fizik üzerine
çalışıyor ve sonunda tüm dünyanın
düşünme biçimini değiştirecek olan
teorilerini geliştiriyordu. Birkaç ay
içerisinde Einstein bir dizi makaleyi
tamamlamış, özel görecelilik kavramını
ve ünlü E= mc² denklemini de içeren
en önemli buluşunu tamamlamıştı.
Fakat onun bilime en önemli ve devrim
niteliğindeki katkısı, bu çok bilinen
teorilerinin içinde gizliydi.
Yüz yılı aşkın süreden sonra Einstein,
klasik fiziğe doğrudan meydan okuyan
bir makale yazmıştı. Bu makale, bir
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Yüz yılı aşkın
süreden sonra Einstein,
klasik fiziğe
doğrudan meydan okuyan bir
makale yazmıştı. Bu makale,
bir partikül
olarak ışığın
doğasına dair
sahip olduğu
yepyeni bir fikri anlatıyordu.

partikül olarak ışığın doğasına
dair sahip olduğu yepyeni bir
fikri anlatıyordu. 1905 yılında,
tüm fizikçiler ışığı aynı şekilde
anlatıyordu. İster bir mumdan,
isterse güneşten gelen ışık olsun,
ışık bir dalga olarak biliniyordu.
Bu, zamanın sınavlarından
geçmiş, sorgulanamaz bir gerçek
gibi kabul ediliyordu. Yüz
yılı aşkın süre boyunca bilim
adamları bu konudaki fikirlerinin
doğruluğundan gitgide daha da
emin olmuştu.
Işığın dalgasal doğasını kesin
hale getiren deneyler yapıyor, bu
arada bazı tuhaf davranışlarını
da göz ardı ediyorlardı. Örneğin,
ışık bazı metallere çarptığında,
bu süreç içinde bir elektron

kayboluyordu. Fakat ışık eğer sadece
elektromanyetik bir dalga olsaydı,
bunun olması imkânsızdı. Albert
Einstein bu tuhaf durumları göz ardı
etmedi ve ışığın sadece bir dalga
olmadığını, yerleşik partiküllerden
meydana geldiğini iddia etti.
Einstein, teorisinin çok alışılmadık
olduğunu biliyordu. Hatta
arkadaşlarına, mart ayında yazdığı
makalesinin konusunun “bir devrime
sebep olabileceğini” bile söylemişti.
Fakat onun teorisinin belki de en
kayda değer bölümü, ileri görüşlü
düşüncelerini ortaya koyduğu,
tahmin edilemeyen yaklaşımıydı.
Einstein, ışığın ikili doğasının
içinde kavranamayacak bir özelliği
olduğunu ve sadece ışığı anlamanın
bile ulvi bir başarı olduğunu fark
etmiş gibi görünüyordu.
Albert Einstein, bir keresinde şöyle
demişti: “Benim doğada gördüğüm
şey, bizim yalnızca hatalı veya eksik
olarak anlayabileceğimiz ve düşünme
becerisi olan bir insanın içini büyük
bir alçakgönüllülük duygusuyla
doldurması gereken muazzam bir
yapıdır.”
Elbette, Einstein’ın zamanından
bu yana bilim alanında birçok
yeni gelişme meydana geldi. Fakat
görünen o ki, bizler bu gelişmelerle
kavranamaz olan hakkındaki
kabulümüzü yanlış konumlandırdık.
Şu anda anlaşılmaz olan her şey
bizim için, anlaşılıp açıklanabilmesi
sadece zaman gerektiren şeyler
haline geldi. Fakat yine de,
bazılarımız gizemli bir biçimde bir
anda kendini rahatlamış hissettiği
için şaşkınlık yaşıyor ya da aslında
bir şeyi daha en başında keşfetmiş
olmamız gerektiği konusunda
şaşkınlığa düşüyor. Bu tip anlarda,
beynin sadece açıklanabilir
atomlardan oluşan bir hücre
yığınından çok daha fazlası olduğu
oldukça açık biçimde görülebilir.
Bunun sebebi, birçok başka sebebin

Hristiyanlığın
en hayran
olduğum
yanlarından
biri de
bilinen şeyler
konusunda
bile, onların
içindeki gizeme
karşı takındığı
tavırdır.
“Tanrı’nın
zenginliği
ne büyük,
bilgeliği ve
bilgisi ne
derindir!
anlaşılmazdır!
yanı sıra, beynin büyük bir
hayranlık ve güzellikle, dünyada
görülecek ve bilinecek çok daha
fazla şey olduğunu fark etmesidir.
Hristiyanlığın en hayran olduğum
yanlarından biri de bilinen şeyler
konusunda bile, onların içindeki
gizeme karşı takındığı tavırdır.
“Tanrı’nın zenginliği ne büyük,
bilgeliği ve bilgisi ne derindir!
O’nun yargıları ne akıl ermez,
yolları ne denli anlaşılmazdır!
Rab’bin düşüncesini kim bilebildi?
Ya da kim O’nun öğütçüsü
olabildi?” (Romalılar 11:33 – 34).
Hristiyanlığın anlattığı Tanrı,
tanımak ve tanınmak için yola
çıkan, bize kendi ismini sunan,
bize ismimizle hitap eden ve
bizlere, kendisinin tanınmaya ve
sevilmeye değer olduğunu gösteren
bir Tanrı’dır. Tanrı kavranamaz
olduğundan, İsa bizim aramıza

gelmiştir. Fakat yanımıza gelen
bir Tanrı ne kadar anlaşılmaz
olabilir? Dünya, bizim
zihinlerimizin çözemeyeceği
birçok gizemle doludur.
Bunlar, bizim ve bizden önceki
tüm zihinlerin kavrayabileceği
sınırların çok üstündedir. Peki,
bizim neden birer zihnimiz
vardır? Neden hepimizin
içinde, bizleri aramaya ve
bilmeye yönlendiren bir
içgüdü bulunur? Tanrı’yı ismen
tanımak ya da O’nun Oğlu’nun
sesini duymak istememizin
sebebi nedir? Bizleri, O’nu
bilmeye ve sevmeye davet
eden bir Tanrı’ya nasıl bir
karşılık vermeliyiz? “Dünyayı
yaratan, yerini alsın diye ona
biçim veren, adı RAB olan
şöyle diyor: ‘Bana yakar da
seni yanıtlayayım; bilmediğin
büyük, akıl almaz şeyleri sana
bildireyim’” (Yeremya 33:2-3).
Einstein’ın 1905 yılında ortaya
attığı fikirler, ışık hakkında
kesin sayılan bilgilerin öyle
dışındaydı ki, bilimsel çevreleri
son derece rahatsız etti ve
bu nedenle onun sunduğu
ışığın parçacıkları teorisi yıllar
boyunca kabul görmedi.
Einstein’ın teorisi, hem
kendi döneminde, hem
de günümüzde hala
devrimselliğini korumaktadır.
Işığın aynı anda hem bir dalga,
hem de bir partikül olduğu
fikrini kavramak hala oldukça
güçtür.
Yine de ışığın mucizevi
doğasından etkilenmemiz
için sadece ona bakmamız
yeterlidir. Aslında en
kavranamaz olan, tüm
insanların ışığının bilinmek
için bizlerin yakınına gelmiş
olmasıdır. •
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Acil Yardım

Hoşgeldin
2019

June Hunt | Hope for The Heart

Y

eni yılın
başlamasıyla
birlikte
birçoğumuzun
aklından geçen ilk şey: Yeni
kararlar almaktır.
Yeni yıl bizlere taze bir
başlangıç yapmak için ilham
verir. Eski, belki de zarar
veren alışkanlıklarımızı bir
kenara bırakıp daha sağlıklı
alışkanlıklar geliştirmek için
çok uygun bir zaman olarak
görürüz yılın bu dönemini.
Niyetimiz iyidir elbette, ancak
dürüst olmak gerekirse, iyi
niyetimiz yeni yılda alınan
kararların birçoğunu kalıcı
kılmaz.
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Neden peki?

Yeni yılın
başlamasıyla
birlikte birçoğumuzun aklından geçen
ilk şey: Yeni
kararlar almaktır.
Yeni yıl bizlere taze bir
başlangıç yapmak için ilham verir.

Sebebinin, bu süreçte Tanrı'ya
odaklanmak yerine, kendi gücümüze
ve çabamıza odaklanıyor olmamız,
Tanrı'ya yaslanmak yerine, kararlarımızı
kendi gücümüzle yönetme isteğimiz
olabileceğini düşünüyorum.
Sonuç olarak da aldığımız kararlarla
birlikte planlarımız da suya düşer,
çünkü odağımız “Tanrı’nın bizim için
planı yerine”, kendi planlarımızdır.
Kutsal Kitap diyor ki:
“İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, ama
gerçekleşen, Rab ‘bin amacıdır.”
(Özdeyişler 19:21)
Şayet siz de; 2019 yılı için yeni
kararlar alma niyetindeyseniz veya

çoktan aldıysanız ve uygulamaya
çalışıyorsanız, size bir önerimiz var.
İsteklerinizi Tanrı'nın arzusuna göre
sıralayın.
Kendi arzunuzun O'nun arzusu ile
uyum içinde olmasına izin verin.
Tanrı'nın sizin için planı ve amacı
nedir? Gelin yaşamınızda öncelik
vermeniz gereken 10 konuya bir göz
atalım…
Tanrı bize karşı hissettiği büyük
ve engin sevgiyi deneyimlememizi
arzular. “Bakın, Baba bizi o kadar çok
seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları”
deniyor! Gerçekten de öyleyiz.” ( 1.
Yuhanna 3:1 )
Tanrı bize sağladığı lütfa kavuşmamızı
ister.
“RAB ’be isyanımı itiraf edeceğim”
deyince, Günahımı, suçumu
bağışladın.
(Mezmurlar 32:5)
Tanrı O'nu tanımanızı arzu eder.
“ Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan
seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i
tanımalarıdır.” (Yuhanna 17:3)
Tanrı bizi Mesih’in benzerliğine
dönüştürmek ister.
“Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri
Oğlunun benzerliğine dönüştürmek
üzere
önceden belirledi.” (Romalılar 8:29)
Tanrı sözünü bilmemizi ister.
“Yasa Kitabında yazılanları dilinden
düşürme. Tümünü özenle yerine
getirmek için
gece gündüz onu düşün. O
zaman başarılı olacak ve amacına
ulaşacaksın.”
(Yeşu 1:8)
Tanrı dua aracılığıyla her gün O'nunla
konuşmamızı arzu eder.
“Her türlü dua ve yalvarışla, her
zaman -

Ruh’un yönetiminde dua edin.“
(Efesliler 6:18)
Tanrı O'na her konuda
güvenmemizi ister.
“RAB’be güven bütün yüreğinle,
Kendi aklına bel bağlama.”
(Özdeyişler 3:5)
Tanrı O'nu sevmemizi ister.
“Isa ona şu karşılığı verdi: “
‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle,
bütün canınla ve bütün aklınla
seveceksin.” (Matta 22: 37)
Tanrı diğer insanları sevmemizi
ister. “İlkine benzeyen ikinci buyruk
da şudur: ‘Komşunu kendin gibi
seveceksin”
(Matta 22:39)

Dolayısıyla
Mesih'e
inanıyorsanız,
Mesih içinizde
yaşıyor
demektir...
2019 yılında herkese Tanrı'nın
esenliğini diliyorum.
Yeni kararlar alırken, zorluklar
yaşarken veya zorlukları
aşarken Rab ’bin gücünü
bekleyin ve Onsuz adım
atmayın! •

Tanrı diğerlerine yönelik barış
elçileri olmamızı ister.
“Böylece, Tanrı aracılığımızla
çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in
adına elçilik
ediyor, Onun adına yalvarıyoruz:
Tanrıyla barışın.” ( 2. Kor 5 : 20)
2019 yılında da, Tanrı’nın
planlarının sizin için her zaman en
iyisi olduğunu hatırlayın.
Kendi planlarınız ile onun planları
uyum içinde olduğunda güce ve
sevince kavuşacaksınız. Bu da sizi
değişime götürecektir.
Unutmayın, yalnız değilsiniz!
Değişim için gücünüz Mesih’tir.
Koloseliler 1:27 ‘de diyor ki:
“MESİH İÇİNİZDEDİR. BU DA SİZE
YÜCELİĞE KAVUŞMA UMUDUNU
VERİYOR.”
Dolayısıyla Mesih'e inanıyorsanız,
Mesih içinizde yaşıyor demektir,
bu da sizi gereken ve ihtiyacınız
olan değişim için güçlendireceği
anlamına gelir. İşte bu gerçek
ve güvenilir biz söz, solmaz bir
umuttur!
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Bir Söz

Her Şeyde
Bir Çatlak Var...
Camus, L. Cohen ve Kohelet

Ihsan Özbek | Pastör

Y

irminci
yüzyılın en zor
günlerinde, 1942
yılında Albert
Camus en önemli yapıtlarından
biri olan Sysphos Söyleni adlı
deneme kitabını yayımlar.1 Birçok
yorumcu kitapla Kutsal Kitap’ın
Vaiz kısmı arasında paralellikler
bulur. Varoluşçu felsefenin en
önemli isimlerinden biri olan
Camus de kitabında Vaiz’e kısa
bir gönderme yapar. O dönemde
Avrupa’nın çoğu Nazi işgali
altındadır, milyonlarca Yahudi
toplama kamplarında ve gaz
odalarında can vermektedir.
İnsan ruhu karanlık bir perde
1 CAMUS, Albert; Sisyphos Söyleni; Çev. Tahsin
Yücel; Adam Yayıncılık; 1983; İstanbul.
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Camus biraz
da kınayan
bir biçimde
“hiç kimsenin
varlığın özüyle
ilgili bir
kanıt uğruna
öldüğünü
görmedim”
yorumunu
yapar.

altındadır. Toplumsal ve kişisel
trajedilerin ortasında umuda hiç yer
kalmamış gibidir. Camus kitabında insan
yaşamının anlamını ve intihar seçeneğini
sorgular.

Hayat Yaşamaya Değer mi?
Bu soruya bir karşılık bulmak Camus
için “felsefenin temel sorusuna yanıt
vermektir”. Dünyanın içinde bulunduğu
durum ve insanın bu dünyada var olmak
için yaptığı her şey absürttür. Absürt
sözcüğünü çevirmen Tahsin Yücel
“uyumsuz” ile karşılamak ister. Her
ne kadar kitaba göre insanın yaşamda
varoluşu uyumsuzlukla sonuçlansa
da absürt sözcüğü için “saçma”
kullanılmayacaksa eğer diğer tercihler
“aykırı/ayrıksı” olabilir.

Yazara göre insan dünyaya yabancıdır. Hiçbir
şey “çabalamaya değmez”. Hayatı sürdürüyor
olmanın temel nedeni sadece alışkanlıktır.
Ne bilgi ne güzellik ne de aşk uğruna ölmeye
değer. Camus biraz da kınayan bir biçimde
“hiç kimsenin varlığın özüyle ilgili bir kanıt
uğruna öldüğünü görmedim” yorumunu
yapar. İnsanların yaşamı anlamlandırma
çabaları da boşunadır. Bu uğurda düşünmeleri
de uyumsuzlukla sonuçlanacaktır. Ona göre
“düşünmeye başlamak, için için yenmeye
başlamaktır”. Düşüncenin insanı götüreceği
bir yer yoktur. İnsanın içinde tüketen bir
“solucan” deliği oluşturmaktan başka bir
işe yaramaz ve insan bu deliği ne yapsa
dolduramayacaktır. “Düşüncenin sonu
başarısızlıktır”. Akıl ve özgürlüğün de bir
yararı yoktur.

Hiç kimse kendi bedeninden
uzun yaşayamaz. Her şeyin
sonunda ölüm vardır. Ölüm
her şeyi bitirir. “Başkaldırmış
kişinin evreninde, ölüm
adaletsizliği aşka getirir. Son
haksızlıktır”.
Camus’ye göre yararsızlar arasında yaratıcı eylemler
ve sorunları yenmeye ya da aşmaya çalışan “fatihlerin”
mücadeleleri de sıralanabilir. Bu fatihler yararsız olduğunu
bilseler de yazgılarını değiştirmeye çabalar. Hiç kimse kendi
bedeninden uzun yaşayamaz. Her şeyin sonunda ölüm
vardır. Ölüm her şeyi bitirir. “Başkaldırmış kişinin evreninde,
ölüm adaletsizliği aşka getirir. Son haksızlıktır”.
Camus “insan düşüncesinin bir anlam taşıyabilecek tarihini
yazmak gerekseydi, yapılacak şey birbirini kovalayan
pişmanlıkların ve güçsüzlüklerin tarihini yazmak olurdu”
dediğinde satır aralarında Kutsal Kitap’ın Vaiz kısmının
yazarı olarak anılan Kohelet’in yüzyıllar önce tanıklık ettiği
beyhudelikten söz etmekteydi.
Kitaba adını veren efsanede adı geçen Sisyphos, Korint
kentinde krallık eden dolandırıcı, ahlaksız bir adamdır.
Bütün yaptıklarından sonra Zeus tarafından bir cezaya
çarptırılır: Öldükten sonra gideceği Hades’te kocaman bir
kayayı yuvarlayarak bir tepeye çıkaracaktır. Tam tepeye
getirdiği her seferinde kaya kendi ağırlığıyla yuvarlanarak
tepenin eteğine düşecektir.
Sisyphos bir döngünün içindedir. Her insan da kendi
kayasını sırtlayarak yaşamaya gayret etmektedir. Hiç kimse
için bir yere varma umudu yoktur. Yine de Camus’nün
“umudun yokluğu ile umutsuzluğun bir ilgisi yok” dediği de
not edilmeli.

Fotoğraf: Albert Camus

Sisyphos efsanesinde Camus’nün vurgulamayı seçtiği kısım
kayanın yuvarlanmaya başlamasından sonraki anlardır.
Sysphos kayanın ardından onun yokuş aşağı yuvarlanışını
izler. Kayayı tekrar yukarı çıkarmak üzere tepeden inerken
yazgısından üstün duruma gelir. Kayayla bütünleşir, ondan
güçlü olur. Yazgısının kaçınılmaz olduğunu bildikten
sonra bu yazgıyı küçümser hale gelir. Tepelerle bir başına
mücadele etmek bir insan yüreğini doldurur. Camus’ye göre
o anında Sysphos mutlu olarak düşünülmelidir.
Albert Camus yaşadığı karanlık çağın umudu olmayan
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gözlemcisidir. Yıkıntılar arasında
yolunu ararken bir ateist olarak
Tanrı’dan yardım aramaz ve “Kişi
ancak olanaksızı elde etmek için
Tanrı’ya yönelir” der. Kişinin karanlığa
karşı yapacağı hiçbir şey yoktur. Acı,
yok oluş, kitlesel cinayetler Avrupa
kıtasını yakıp kavururken umuttan
söz etmek doğal olarak olanaksızdır.
İntiharı sorguladığı kitabında intihar
edilmesinin beyhudeliği sonucuna
varır.
Yapılacak şey yenik bir biçimde
hayatı sürdürmek de değildir.
Yaşamın her alanını işgal eden ve
köleleştiren zorbalığın, angaryalara
mahkûm eden sistemin içinde
insan taşıdığı yükle yüzleşerek
onun gözlerinin içine gülümseyerek
bakabilmelidir. İncil diliyle söylemek
gerekirse özgürlük için savaşım
vermenin yararı yoksa da sizi bin
adım yürümeye zorlayanla iki bin
adım yürümeye karar vermek insanı
özgürleştirir (Mat 5:41). Tutsaklık
insanın benliğinden kaynaklanır ve
kararlarıyla perçinlenir. Dünya ve din
bizimle Tanrı arasında bir sis perdesi
oluştursa, Tanrı’nın uzak olduğunu
söyleseler de ancak Tanrı’da özgürlük
vardır ve ancak O bizim içimizdeki
karanlığı aydınlığa çevirebilir (2Ko
3:16-18; Yu 8:31,32; Gal 5:1).
KARANLIĞIN BİR BAŞKA TONU
Leonard Cohen sanat yaşamına
romancı ve şair olarak başladı. Her
iki türdeki kitaplarıyla hem doğduğu
Kanada’da ve hem de ABD’de önemli
başarılar kazandı. Daha sonra kendi
şiirlerini seslendirerek dünya çapında
büyük ün kazandı. 1980’ler Cohen’in
ününü doruğa çıkarmıştı ve öldüğü
2016 yılına dek de bir daha oradan
inmedi.
Cohen’in şarkıları genellikle karanlık
temaları barındırır: yalnızlık, terk
edilme, aldatılma ve aldatma, aşka
çare bulamama, teslim olma vb.
Ama en önemlileri belki de keder,
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Sisyphos bir
döngünün
içindedir.
Her insan da
kendi kayasını
sırtlayarak
yaşamaya
gayret
etmektedir.
Hiç kimse
için bir yere
varma umudu
yoktur. Yine
de Camus’nün
“umudun
yokluğu ile
umutsuzluğun
bir ilgisi yok”
dediği de not
edilmeli.
çaresizlik, sevgi ve tutkudur.
Sesinin Bob Dylan’ınki gibi
çatlak tınısı şarkılarındaki
karanlığa olağanüstü bir
derinlik vermektedir. Yaşamında
da dünya onu nereye, hangi
karanlığa çağırırsa gitmiş ve
orada huzuru aramıştır. Yaşamı
her alanda arayışlarını gösterir.
Gurur duyduğu Yahudi kimliği
(İbrani adı Eliezer ben Nisan
ha’Cohen) çocukluğundan
başlayarak onda etkisini
göstermiştir. Kendisi hakkında
“Ben Kutsal Kitap’ı yazan
küçük Yahudiyim” demiştir.
Bir yandan ailesinde kuşaklar
boyunca süren kahinlik (Kohen)
kimliğine tutunurken öte
yandan huzuru bulmak için
çok çeşitli inanışların pratiğine
katılmıştır. Scientology,
çocukluğunda dadısıyla katıldığı

Katolik ayinleri, beş yıl bir Budist
manastırında yaşayıp atanmış
bir Zen Budist rahibi olması,
Hindistan’da bir süre kalıp guru
eşliğinde Hinduizm çalışması,
Hare Krişna ilahileri söylemesi,
Bhagavad-gita okuması onda izler
bırakır. Kutsal Kitap çalışması
da doğal olarak şiirinde gözlenir.
Leonard Cohen adını taşısa da
bazen Eliezer Cohen ya da Jikan
Cohen adlarını da kullanmıştır.
Jikan sessizlik anlamındaki Budist
ismidir. Kimliği yamalı bohça gibi
çok parçalıdır.
İsa hakkında da oldukça
olumlu görüşlere sahiptir: “İsa
Mesih’i çok severim. Belki de
yeryüzünde yaşamış en güzel
adamdı. ‘Ne mutlu yoksullara.
Ne mutlu yumuşak huylu
olanlara’ diyebilen biri eşsiz
cömertlik, kavrayış ve çılgınlığa
sahiptir. Hırsızların, fahişelerin
ve evsizlerin yanında olduğunu
söyleyen bir adamdı. İnsan
ötesi bir cömertlik. Eğer kabul
edilse dünyayı alt üst edecek bir
cömertlik, çünkü bu merhameti
hiçbir şey gölgeleyemez”. Yine
de İsa hakkındaki geleneksel
Yahudi görüşünden ayrılmadığını
belirtmek zorunda hissedip geri
çekilmiştir. Şiirlerinde sık sık
geri dönse bile yüreğini O’na hiç
teslim etmemiştir. Hatta kendisi
gibi Yahudi olan Bob Dylan
Hristiyan olmayı seçtiğinde bunu
anlayamadığını söylemiştir.
Cohen kendi dertlerine çözümü
hep kendi kişisel pratiğinde
bulmaya çalışmış ve hep farklı
yerlere uzanmıştır. Tensel
zevklerden inzivaya, siyasal
tutumlardan bireysel karanlığa
kadar kendini her yerde
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Her
yere gitmiş ama kurtuluşa, teslim
oluşa hep uzaktan bakmıştır.
Sanki hep içindeki bir boşluğu

doldurmaya çalışmış ama susuzluğu
hiç dinmemiş gibidir. Yaşamını
kendi ellerinden bırakarak teslim
olacak biri olmayı seçmemiştir.
“I Tried To Leave You”da yüz kez
ilişkilerini bitirmek isteyen ama
buna cesaret edemeyen, gücü
olmayan adamı anlatır. “First We
Take Manhattan”da düzeni içinden
değiştirmek istediği için yirmi yıllık
can sıkıntısına mahkûm olduğunu
söyler. Oysa hep sistemin içindedir.
Fransız direnişini anlatan “Partizan”
adlı şarkısı Polonya Dayanışma
Sendikası ülkede ayaklanmaya
önderlik ederken bir mücadele marşı
olarak alınmıştır. Cinsellik şiirlerinde
önemli bir temadır. Siyasal olarak
da aynı savrulmaları yaşar: Hem
Cumhuriyetçi / sağcı görüşleri
savunur (Ulusal Silah Derneği
(NRA) üyeliği, kürtaj karşıtlığı,

vs.) hem de Demokrat / solcu
görüşleri (eşcinsel hakları, ırkçılık
karşıtlığı, vs). Siyasal görüşlerini
sessizce geçiştirmeyi tercih eder
ama aşklarını bağırır. Kadınlarını
seçerken sergilediği acelecilik
ve kararlılık yaşamının diğer
yanlarında pek gözükmez. Hep
arayışını sürdürmüştür ve hep
hedefine uzaktan bakmıştır:
“Kelamın insan olduğu yeri
bana gösterin / Acının başladığı
yeri bana gösterin” (Show Me
The Place). “İsa su üstünde
yürüdüğünde bir denizciydi”
(Suzanne). “Tutsak doğdum ama
Mısır’dan çıkarıldım / Omuzumda
bir yük vardı ve yükü kaldırdın/
Rab bu sırrı tutamam artık / Adın
yücelsin, yücelsin adın” (Born In
Chains). “Her şey ters gitmiş olsa
bile / şarkıların Rabbi önünde

dururum / Ağzımda tek sözle:
Haleluya!” (Hallelujah). “Hala
çalabilen çanları çalın / Kusursuz
sununuzu unutun / Her şeyde bir
çatlak var / Ama ışık da oradan
gelir” (Anthem).
“Ama ışık oradan gelir. Diriliş
oradadır, dönüş oradadır, tövbe
orada. Yüzleşmeyle birlikte,
kırıklıkla birlikte” (Londra
konseri; 10.05.1993).
Ölmeden on dokuz gün önce
yayınladığı “You Want It Darker”
albümünün aynı isimli parçasının
nakaratında şöyle der: “Övülsün
ve yüceltilsin / Kutsal Adın /
Kirletildi ve çarmıha gerildi /
İnsan bedeninde / Milyonlarca
mum yanarken/hiç gelmeyecek
yardım için / Kararsın istedin / Biz
alevi söndürürüz / Hineni, Hineni

Resim: Sisyphos Tasviri
Hugo Puzzuoli
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(İbranice: Buradayım) / Hazırım
Rabbim.”2
Çevresini şiiriyle, tutkusuyla
aydınlatan ama karanlıktan başka
yere yönelmeyen iyi bir şairdi.
KOHELET
Kutsal Kitabın en zor yorumlanan
kısımlarının başında gelen Vaiz
kitabının yazarı olan Kohelet
de insanlar tarafından karamsar
olmakla suçlanmaktadır. Türkçe’ye
“boş” olarak tercüme edilen hevel
sözcüğü metnin anahtar sözüdür.
Kohelet yaşamı boyunca birçok şeyi
denemiş ve sonunda hepsinin hevel
(İbranice: boş, beyhude, nefes, çiy)
olduğuna karar vermiştir. Kitap
Camus’nun yaşamın absürtlüğü
görüşüne uygun bir biçimde “Her
şey boş, bomboş, bomboş!” diye
başlar (1:2). “Güneşin altında yeni
bir şey yok” (1:9) diye devam eder.
Kohelet’in deneyimleri onun yaşam
hakkındaki karanlık düşüncelerini
besler. Verilen bütün emekler, bilgi,
çeşitli zevkler, zenginlik, cinsel
iştah, cimrilik, çok laf etmek, sahte
dindarlık, adaletsizlik, liyakatsizlik,
tembellik Kohelet tarafından
boş olarak tanımlanmaktadır.
Kuşkucu ve karamsar olarak
değerlendirilebilecek parçalar
da yok değildir: Hayatta yapılan
kötülüğün karşılığının olmaması,
yaşamın anlamını ararken bulduğu
tek şeyin anlamsızlık ya da
boşluk olması Kohelet’i öyle bir
noktaya getirir ki ölmüş olmak
ona yaşamaktan daha iyi gelir
(4:1-2). “Böylece hayattan nefret
ettim” (2:17) sözleri de karamsarlık
algısına yardımcı olmaktadır.
Kohelet kitabında karanlık
içinde bir odada yaşayan insanın
yaptıklarının yararsızlığından söz
2 Bütün Cohen metinlerinin tercümeleri bu
makalenin yazarı tarafından yapılmıştır.
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“İnsanın derdi kendine yeter” (8:6).

“Ama ışık
oradan
gelir. Diriliş
oradadır, dönüş
oradadır,
tövbe orada.
Yüzleşmeyle
birlikte,
kırıklıkla
birlikte”
ediyor gibidir. Hiçbir yaptığı
onun ihtiyaçlarına kalıcı bir
çözüm getirmez. Her yeni
denemesinde yaşam daha da
paramparça olmaktadır.
Kitabın karamsar tonunun
dünyanın karanlık bir yer
olmasıyla kaçınılmaz bir
sebep sonuç ilişkisi vardır.
Hristiyan okuyucu bir noktada
“Yeter artık. Işığı aç” diye
seslenecek olur. Aslında biraz
sabırla okuyucu, Kohelet’in
yaşamın anlamı konusundaki
çıkarımlarına ulaşacaktır.
Kohelet yaşamın anlamını
aramasının ardındaki evrensel
bir gerçekten söz eder. İnsanlar
Tanrı tarafından yüreklerine
konan sonsuzluk kavramı
nedeniyle bir arayıştadır.
İçlerinde bir boşluk, “bir
solucan deliği” vardır. “Yine
de insan Tanrı’nın yaptığı
işi başından sonuna dek
anlayamaz” (Vaiz 3:11).
Kohelet’e göre insan yaşamı
sürekli hayal kırıklıklarıyla
doludur. Dünyadaki
adaletsizlikler, başarısızlıklar,
arayışların boşa çıkması bu
hayal kırıklıklarını aşılması
güç bir yığın haline getirir.

İnsanın kendi aklıyla Tanrı’nın
yollarını anlaması olanaksızdır. Bir
diğer sorun da insanın bütünüyle
günahlı oluşudur. Günahlı insan
Tanrı’nın arzusuna aykırı yaşar
(9:1-3). “İnsan güneşin altında
olup bitenleri keşfedemez. Arayıp
bulmak için ne kadar çaba harcarsa
harcasın, yine de anlamını bulamaz.
Bilge kişi anladığını söylese bile
gerçekten kavrayamaz” (8:17).
Ölüm herkes için yaşamın sonunu
getirecektir. Ne zaman öleceklerini
ya da onlardan sonra ne olacağını
bilemezler (8:8; 9:12). Kötülükleri
de onları kurtaramayacaktır
(8:8). Tanrı sonunda herkesi
yargılayacaktır (3:15-17).
Bütün bu olumsuz resmin dışında
Kohelet’in okuyucuya aktarmak
istediği ve yaşamı sürdürmeyi
anlamlı kılacak bir şey var mıdır?
Kohelet en az yaşamın kötü
yanlarından söz ettiği kadar insan
için umut verici ipuçlarını da
metnin içine yerleştirmiştir. Ne var
ki insanın deneyimler nedeniyle
karanlığa alışmış gözleri onları
seçmekte zorlanır.
Ritmiyle bir Cohen şarkısına
benzeyen 3:1-8 ayetleri her şeyin
bir zamanı olduğunu söylüyor
insanlığa. Eğer karanlığın,
ölümün, beyhudeliğin (hevel)
zamanını yaşıyorsanız seçimlerinizi
değiştirdiğinizde yaşam, sevinç,
mutluluk ve zevk konusundaki
yaklaşımınız ve deneyiminiz
bütünüyle değişecektir. Yaşamın
bütün olumsuzluklarıyla karşı
karşıya yaşarken insanın içindeki
‘sonsuz’ boşluğu (solucan deliğini)
parça parça yamalarla, tatmin
etmeyecek şeylerle kapatmaya,
doldurmaya çalışmak yararsızdır.
Yaşama anlam katacak olan,
dünyanızın bütün yamalarını
bütünleyecek olan Tanrı’dır.

Resim: Verrocchio

Anlaşılmayan, insan için sır olan
her şey olduğu gibi kalabilir.
Çünkü Tanrı korkusuna sahip
insan Tanrı’nın bunlar üzerinde
egemen olduğunu bilir. Kohelet
bir hedonist (hazcı) değildir.
Onun satırlarında zevk tek
hedef olarak gösterilmez.
İnsanın yaşamını Tanrı bilgisi
ve Tanrı saygısı (korkusu)
yönlendirmelidir (3:14). Dünyayı
olduğu gibi kabul ederek
Tanrı’nın arzusuna uyarak O’nu
hoşnut etmeyi amaçlayan bir
yaşamı seçmenizi bekler (12:1314).
Bu seçimin yapılması sonucunda
anlamsızlık, hevel, uyumsuzluk
yerini tamamlanma ve mutluluğa
bırakacaktır. Sevinç, mutlu,
zevk sözcükleri kitabın içine
karanlığın içindeki yıldızlar gibi
saçılmıştır: 2:10; 2:24-26; 3:12,
22; 5:18-20; 8:15; 9:7-9; 11:710; 12:1-2.
İnsanın sadece karanlıktan
kafasını kaldırıp “Dünyanın
Işığı’na” bakması gerekir. Merak
etmeyin “ışık tatlıdır” (11:7; Yu
8:12). •

Yaşama anlam
katacak olan,
dünyanızın
bütün
yamalarını
bütünleyecek
olan Tanrı’dır.
Anlaşılmayan,
insan için sır
olan her şey
olduğu gibi
kalabilir.
15

Söyleşi

Mario Levi'yle
Yazarlık ve Hayat
Üzerine...
İstanbul’un ruhu onun cümleleriyle beden alıyor, bir şehre kalemini ve
zihnini adayan yazar Mario Levi:
“Bu hayalî insanlar, beni hayatımın bir yerinde etkileyen insanlardan
esinlenilerek yaratıldılar”

.
Nora Isaoglu
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H

erkesin var
olmak ve var
olduğunu
hissetmek
için bir yolu var. Biz insanlar,
yüzyıllardır evrenin, gezegenlerin,
bir şekilde ilişkide olduğumuz
canlı veya cansız varlıkların neden
ve nasıl var olduğunu anlamaya
çalışıyoruz. Bence, bu sırrı
keşfettiğimizde kendi varoluşumuzu
sürdürebilmek için tutunmamız
gereken amacı anlayacağımızı
düşünüyoruz. Ünlü düşünür JeanPaul Sartre’ın bu konuyla ilgili
ilginç fikirleri var. Benim anladığım;
yaşarken bizi biz yapan şeyi
keşfederek kendimizi oluşturmamız
gerektiğini ve ancak bu şekilde
varolabileceğimizi düşünüyor. Ben
de onun gibi, varolmanın sürekli
devam eden bir kendimizi var etme
süreci olduğunu düşünüyorum.
Mario Levi, sevgi dolu yüreğiyle
hem yazarak, hem de öğreterek
varoluşunu sürdüren çok değerli bir
usta yazar. İlk kitabı 1986 yılında
basıldıktan sonra, devamlı olarak
kitapları yayınlanmaya devam etti.
İstanbul’a olan sevgisiyle de tanınan
Mario Levi, aynı zamanda özel bir
üniversitede iletişim eğitmeni.
Kendisiyle yağmurlu bir kış
gününde bir araya geldik. Bizi
Moda’daki sıcacık evinde ağırladı.
Sohbeti öyle güzeldi ki, insan soru
sormaya doyamıyor. Dilerseniz
gelin, onu daha yakından tanıyalım.
Röportajlarınızdan birinde,
“Ne yaşayabiliyor veya
yaşayamıyorsanız, siz
O’sunuz” diye bir cümleniz var.
Öyleyse yaşayabildikleri ve
yaşayamadıklarıyla Mario Levi
kimdir?
Bu soru uzun bir cevabı gerektirir
elbette ama kısaca; atmış iki
yıllık yaşantımda yazarlığım

“Daha kaç
yıl yaşarım
bilmiyorum
ama herhalde
artık
vazgeçemeyeceğim çok
az şey kaldı
hayatta.
Biri de
yazarlığım…”
yaşayabildiklerim arasından
en önemlilerinden biridir ve
bu tartışmasız yaptığım en
doğru iştir bugüne kadar.
Onun dışında çok sevdiğim
bir eşim var. Onun eşi
olmak da yaşayabildiklerim
arasında, baba olmak
da yaşayabildiklerim
arasında… Asıl zor olan,
yaşayamadıklarıyla Mario
Levi’yi anlatmak hatta
anlamak çünkü geçmişte
çok seçimle karşı karşıya
kaldım. Bazen arkadaş ve
akraba bildiklerimle olan
ilişkilerimle ilgili, bazen
gönül ilişkileriyle ilgili, bazen
de iş seçimleriyle ilgili. Tüm
bunları yaşarken de hiçbir
zaman her seçimi doğru
yaşadığıma dair bir iddiam
olmadı. Her insan gibi benim
de bazı yol ayrımlarında,
bazı vazgeçişlerim
oldu ama vazgeçmeyip
direnseydim ve onlar
benim yaşayabildiklerim
olsaydı ne olurdu, işte bunu
bilemiyorum. Dolayısıyla
yaşayamadıklarım neler,
bunun da cevabını
veremiyorum ama meslek
konusuyla ilgili şunu

söyleyebilirim; her ne kadar yeni
nesil için durum farklı olsa da
bilirsiniz ki Yahudiler için ticaret bir
gelenektir. Açıkçası, bu benden de
beklendi ama ben bunu seçmedim
veya lise yıllarımda doktor olmayı
çok istedim fakat koşullar buna
uygun değildi. Evet, bunlar
yaşayamadıklarım ama iyi ki bu
tecrübelerden geçtim. Çünkü bu
şekilde benliğimi buldum. Ayrıca
sevmenin ve sevmemenin, sevilmenin
ve sevilmemenin de ne olduğunu
böylelikle görmüş oldum.
Biz yazar olan bir Mario Levi
tanıyoruz, bir de hiç tanımadığımız
yazar olmayan bir Mario Levi hayal
edelim. Bu iki Mario Levi bir yerde
karşılaşsa, biri diğerine ne der
sizce?
Bunu bana yeni yazmaya
başladığımda sorsaydınız ikisini
bir çatışma halinde bulabilirdiniz.
Biri diğerine “yahu boş ver, ne
uğraşıyorsun bu yazarlık işleriyle”
derdi. Öteki de “sana ne bundan!”
derdi. Artık demiyorlar çünkü onları
çoktan defettim. Hayat akıp gidiyor.
Onu zehretmek yerine yazarlığımla
barışmayı tercih ettim. Başka da
çarem yoktu zaten. Daha kaç yıl
yaşarım bilmiyorum ama herhalde
artık vazgeçemeyeceğim çok az şey
kaldı hayatta. Biri de yazarlığım…
“Yanlış Tercihler Mahallesi”
kitabınızı okuduğu mda, oturup
birçok insanın yıllardır herkesten
sakladığı sırlarını dinliyormuşum
gibi bir his uyandı bende.
“Kitabımda geçen hiçbir karakter
hayatımdan geçmedi ama ben
onları tanıyorum” diye bir cümleniz
var. Peki nasıl şekilleniyor bu
karakterler ve bunca hikaye size
ağır gelmiyor mu?
Aslında bu soruların cevapları
birbiriyle bütünleşmiş durumda
çünkü karakterlerin ve hikâyelerin
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“Herkes
kendine göre
bir var olma
mücadelesi
veriyor bu
hayatta
ve aslında
hepimizin
kovulduğunu
hissettiği
fakat bunu bir
türlü itiraf
edemediği bir
cenneti var.”
nasıl ortaya çıktığı, ortaya çıkan
şeyin hissettirdiklerini doğuruyor.
Ben giderek kaybolmakta olan
çokkültürlü bir ortamda büyüdüm,
bu yüzden herhangi bir karakteri
anlatırken pek zorlanmıyorum.
Bu hayalî insanlar, beni hayatımın
bir yerinde etkileyen insanlardan
esinlenilerek yaratıldılar. Mesela
romanda eczacı kalfası bir Cüce
Ruhi var. Benim çocukluğumun
geçtiği mahallede de gerçekten
tıpkı romandaki gibi takım elbiseler
giyinen cüce bir eczacı kalfası
vardı. Hayatı hakkında bunlar
dışında hiçbir şey bilmiyordum ama
hakkında ihtimaller bulabileceğimi
biliyordum. Böyle bir insan nasıl
bir hayat sürüyor olabilir diye
düşündüm ve karakter yavaş
yavaş şekillenmeye başladı. Mesela
Mezeci Vahit amca, asıl adıyla Vahe
amca... Büyüdüğüm mahallede Vahe
isminde Ermeni bir mezeci vardı
hakikaten ki bilirsiniz Ermenilerde
mezeci çoktur. Mesela kitaptaki
Nedret karakteri... Hayatımda
Nedret adında bir kadın hiç olmadı
ama biliyorum ki romanımdaki
Nedret, hayatımdan geçen birkaç
kadının birleşmesinden ortaya
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çıktı. Karşılaştığım hiçbir
kadın onun yaşadıklarını
yaşamadı ama bu kadının
bunları yaşayabileceğini
düşündüm. Demek istediğim,
bu hikâyeler bana ağır
gelmiyor. Aksine onları
küçücük bir düşünceden yola
çıkarak var etmek bana zevk
veriyor. Özetle, okuduğunuz
karakterlerin çoğu gerçek
hayatta olduklarından daha
farklı anlatıldılar elbette ama
aynı zamanda okuduğunuz
hâlleri de gerçek çünkü
duygu gerçek. Cüce Ruhi’nin
duygusu gerçek; Vahe
Amca’nın duygusu gerçek...
Duygu gerçek olduktan sonra
hikâyeyi biraz hayal gücü
kullanarak istediğiniz gibi
bezeyebilirsiniz.
Nedret karakteri hakikaten
başından sıradışı olaylar
geçen sıradışı bir kadın. Onu
kendiniz yarattığınız hâlde,
kendisine aşık olduğunuzdan
bahsetmişsiniz bir
sohbetinizde. Peki,
Shakespeare’in

“Beğendiğiniz bedenlere,
hayalinizdeki ruhları koyup bunu
aşk sanıyorsunuz” sözü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
O zaman ben size şöyle söyleyeyim;
bana kalırsa aşk zaten sanmaktır.
Gerçek olan sevgidir, şefkattir. Aşk
tabi ki esin kaynağıdır, iyi ki vardır
ama bir sarhoşluk halidir ve sadece
kendi gerçeğinizle alakalıdır.
Peki ya sarhoşluk geçince?
İki seçenek var. Ya dövünüp o aşkı
hırpalayacağız, bunun sonunda da
vazgeçip başka sarhoşluklara yol
alacağız. Ya da o aşka sevgi ile devam
edeceğiz. Sevgide durum çok farklı.
Bir sarhoşluğu yaşamak çok da zor
değildir ama sevgi vazgeçilmezdir.
Mesela benim Nedret karakterine
duyduklarım yarı şizofrenik bir
aşktı, çünkü bazen hayal dünyanızda
kaybolabiliyorsunuz. Aynı zamanda
çok da zevkliydi bu aşk, çünkü
beni yaralamadı. Ne o ne de ben
birbirimizi yaralamak istedik. Ben
itiraf edemedim ama o hissettiklerimi
anladı, bu da ikimize yetti galiba.
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Bazı insanlar din kitaplarını gereksiz veya itici, günümüz
değerlerini karşılamayan ve uygun olmayan kitaplar olarak
görüyorlar. Açıkçası ben de öyle bir dönem yaşadım ama şimdi
başka türlü bakıyorum ve dinlerin aslında bize en temel soruları
sorduklarına inanıyorum. Örneğin Eski Ahit’te geçen Tanrı’nın
Adem’e sorduğu “neredesin” sorusu... Tanrı bilmiyor mu onun
nerede olduğunu? Tabi ki biliyor ama bunu Adem’in söylemesini
istiyor. Dolayısıyla biz din kitaplarını böyle derin düşünerek
okumalıyız.
O zaman yeri gelmişken sorayım. Daha önce İncil’i okuma
fırsatınız oldu mu?
Oldu, evet.
Edebi bir eser olarak nasıl yorumluyorsunuz İncil’i?

“Azınlıkları tanımak
beni, kıyıda köşede
kalmayı seçen ya da
toplum tarafından
bu tavra itilen
insanlara karşı
daha duyarlı bir
hale getirdi.”

Öncelikle şunu söyleyeyim; ben aslında mükemmel kelimesini
kullanmayı pek tercih etmiyorum genelde. Özellikle de insan
için mükemmel diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum.
Mükemmellikle ilgili Leonard Cohen’in bir şarkısında geçen
çok güzel bir söz var. Şöyle der: “Mükemmelliği unutun, her
şeyde bir çatlak vardır ama ışık da zaten oradan girer.” Sorunuza
dönecek olursak, mükemmel değil ama edebi açıdan müthiş
bir eser. Tevrat da öyle benim gözümde. Hakikaten bu eserleri
yazanlar yalnızca filozof değil şairlermiş de aynı zamanda.
Kullanılan kelimeler, metaforlar insanı çok derin yerlere
çağırıyor. İşte bu yüzden size bir önceki soruda dinlerin en
temel soruları sorduğunu söyledim. Bunu belki direkt yapmıyor
ama dolaylı yoldan bize cevaplar aratıyor. Genel olarak bu
kitapları çok önemsiyorum ve müthiş bir edebi eserle karşı
karşıya olduğumuzu açıkça söyleyebilirim.

Az önce yaratım gücünüzden konuştuk.
Öyleyse biraz da yaratılışa doğru
uzanalım. Diyelim ki; Adem veya Havva
romanınızdaki karakterlerden biri... Ne
gibi bir yanlış tercih yaparlardı?

Yanlış Tercihler Mahallesi’ne geri dönelim. Madem böyle bir
isim taşıyor kitabınız, öyleyse bu soruyu sormadan olmaz.
Tıpkı Adem ve Havva ile ilgili sorduğum gibi eğer Mario Levi
bu romanda sadece bir karakter olsaydı ne olurdu o yanlış
tercih?

Bilmiyorum ama en azından şunu
biliyorum ki; istisnasız herkesin hata
yapma hakkı var ve bizi biz yapan
başarılarımız kadar hatalarımızdır. Herkes
kendine göre bir var olma mücadelesi
veriyor bu hayatta ve aslında hepimizin
kovulduğunu hissettiği fakat bunu bir
türlü itiraf edemediği bir cenneti var.
Yeri gelmişken, mesela ben cenneti
sevgide bulduğumu düşünüyorum,
yazarlıkta değil. Fakat yazarlığın
cehennemini yaşamasaydım bu cenneti
de keşfedemeyecektim.

Sanırım Mario Levi, mahallede herkesin yardımına koşmak
isteyen bir doktor olurdu. Gençliğinde tutulduğu ve bir türlü
istediği gibi yaşayamadığı bir aşka bağlılığı yüzünden tek
başına yaşayan bir doktor... Onun hatası da kendisini yalnızlığa
mahkûm etmek olurdu herhalde.
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Siz bir İstanbul yazarısınız. İstanbul’u bu kadar iyi tanıyan
biri olarak sizce İstanbul bir özgürlük mü yoksa tutsaklık şehri
midir?
İkisi de. Aslında bu soruyu cevaplayabilmek için önce özgürlüğü
tanımlamak gerekir çünkü özgürlük çetrefil bir kavram.
Mesela özgürlük, sadece duygu ve düşüncelerini korkusuzca

ifade edebilmek midir? Bence
değil. Tabi bu da özgürlüğün
önemli tanımlamalarından biri
ama özgürlük bence bunun yanı
sıra istediklerini yaşayabilmek ve
yaşadıklarının doğru olduğuna
dair inancını hiç kaybetmemektir.
Bu anlamda irdelersek, evet
özgürüm ama benim İstanbul’um
sanırım gerçek İstanbul’un onda
biri. Başka bir yerde yaşasaydım
istediğim hayatı tam anlamıyla
yaşayabilecek miydim onu da
bilmiyorum. O yüzden en azından
şu an İstanbul’da yapamadıklarım
yerine yapabildiklerime
odaklanmayı tercih ediyorum ki
yapabildiklerim çoğunlukta olan
taraf. Yazabiliyorum, çok sevdiğim
bir diğer mesleğim olan eğitimcilik
yapabiliyorum ve üniversitede ders
veriyorum. Bunların haricinde yazı
atölyelerim var; orada çok güzel
anlar paylaşıyorum insanlarla. Bu
imkânlara sahip olmak çok güzel
ama daha doğru bir İstanbul’da
yaşamak ister miydim diye
sorarsanız, evet isterdim.

İstanbul’un bir insan olduğunu
farz edelim. Onu biraz tasvir
eder misiniz?
Çok uzun yıllar, tarihinden ve
yaşından dolayı sakin bir kişiliği
olduğunu düşündüm ama
artık aynı cevabı veremiyorum.
Şimdi baktığımda kırgın bir
İstanbul görüyorum. Yaşamak
zorunda kaldıklarından dolayı
incinmiş ve biraz da küskün...
Hissettiklerinden dolayı da
kendi köşesine çekilip anılarına
sığınmayı tercih ediyor sanki.
Bugün yaşanan hoyratlığa
ve sertliğe üzülerek bakıyor.
Çaresizce…
Çünkü taşımak zorunda olduğu
şiddet, öfke ve nefret de onun
gerçeği. Genelde biz erkek
yazarlar, İstanbul’un bir kadın
ruhu taşıdığını düşünürüz ama
bence İstanbul ne bir kadın ne
de bir erkek; aksine cinsiyetsiz
bir şehir.

Kitaplarınızı azınlıklara değinmeden
yazdığınızı düşünemiyorum.
Azınlıklar hiç olmasaydı, nasıl bir
yer olurdu Türkiye?
Aslında nasıl bir yer olmaya başladığı
ortada. Kimliğinden çok önemli
değerler kaybetmiş bir Türkiye var
artık. Türkiye’nin Türkiye olduğu
dönemden çok uzaktayız. Sorunuzun
cevabı zaten şu anki hâli ve giderek
daha çok kan kaybediyor bu güzel
ülke. Mesela eskiden nüfusunun
büyük bir kısmı Gayrimüslimlerden
oluşan İstanbul, bu kelimeyi
kullanmak doğru olursa, daha
doğru bir İstabul’du. Gerçi ben de
anlatılanlardan duyduğum kadarıyla
biliyorum bunu ama benim de
deneyimlerim oldu. Saint Michel
Fransız Lisesi’nde okudum ve orada
Ermeni, Rum, Türk hepimiz bir
aradaydık. Tek bir konuda çok
ciddi tartışmalarımız olurdu; o da
Fenerbahçe-Galatasaray çekişmeleri
söz konusu olduğunda! Onun
dışında tek bir kez bile inancımız
ya da etnik kökenimizle ilgili bir
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Ben de suskun
kalmak zorunda
olanların
sözcülüğüne
soyundum. Bu
noktada da söz
başka bir anlam
kazanıyor artık.
tartışma olmadı aramızda.
Onlardan duyduklarım,
öğrendiklerim çok şey kattı bana.
Kişiliğimi oluşturdu, geniş pencereli
bakış açıları inşa etti bende. Onları
tanımak beni, kıyıda köşede kalmayı
seçen ya da toplum tarafından bu
tavra itilen insanlara karşı daha
duyarlı bir hale getirdi. İlerleyen
yıllarda sadece dinî inancından, etnik
kökeninden ve cinsel tercihlerinden
dolayı değil; kişiliklerinden veya
başka seçimlerinden dolayı da
dışarıda kalan insanların duygularına
kayıtsız kalamamaya başladım. Belki
bir alkolik, belki bir terkedilmiş belki
de çağa uyum sağlayamayan biri... Ne
olduğunun pek bir önemi yok ama
yaralı insanlar benim kahramanlarım
oldular.
Ahmet Ümit ve İskender Pala ile
birlikte sunduğunuz “Önce söz
vardı” isimli bir programınız vardı
bundan iki yıl öncesine kadar.
İncil’in Yuhanna bölümünde de geçer
bu söz. Sizin bu ismi seçmenizin
özel bir nedeni var mı?
Bu ismi İskender Pala buldu. O
öneride bulundu, ben de “Uygundur
benim için. İncil’den bu söz...”
dedim. Hepimiz hemfikir olduk,
müthiş bir söz çünkü. Hem beni
çok etkileyen hem de bana yaptığım
işin ne kadar doğru olduğunu
hatırlatan bir söz. Çünkü biz
yazarların tüm hayatı zaten sözden
ibaret. Ben, insanın kendisini sözle
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var edebildiğine inanıyorum.
Geçenlerde Tüsiad’ın genel
başkanı çok güzel bir şey
söyledi. “Biz söylediklerimiz
kadar suskunluklarımızdan
da sorumluyuz” dedi. Ben
de suskun kalmak zorunda
olanların sözcülüğüne
soyundum. Bu noktada da söz
başka bir anlam kazanıyor artık.

bir kitapta geçen hikâyenin haftanın
farklı bir gününde geçiyor olması.
Hikâyeler o günün sabahında
başlıyor ve gecesinde bitiyor. Ayrıca
her bir roman İstanbul’un farklı bir
semtinde anlatılıyor.

İlk kitabım Kadıköy’de bir Cuma
gününü anlatıyor ve bu ay sizlerle
buluşuyor. Şişli, Kurtuluş, Feriköy
taraflarında bir Salı gününü anlatan
Beni en çok heyecanlandıran
ikinci kitabım da muhtemelen yılın
kısma geldik. Bu ay
sonuna doğru raflarda yerini alacak.
okurlarınızla buluşan yeni bir
Üçüncü ve dördüncü kitaplar ise
kitabınız var. Biraz da bundan
Eminönü ve Beyoğlu’nda geçiyor.
bahsedelim mi?
Geriye son üç kitap kalıyor. Onlar
da benim iki, iki buçuk yılımı
Aslında yeni kitabım değil yeni
alacak gibi. Bu kitapların benim için
kitaplarım diyerek başlayayım
ayrı bir özelliği var çünkü içinde
anlatmaya. Şu an üzerinde
kendi çektiğim İstanbul fotoğrafları
çalıştığım yedi romanlık bir proje da yer alacak ve bu benim için bir
var. Yedi olmasının nedeni, her
ilk olacak. •

DOSYA KONUSU:
YAŞAMIN BAŞLADIĞI YERDEN, GÜZELLEŞTİĞİ YERE,
TANRI'NIN EŞSİZ PLÂNI:

EVLİLİK
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Dosya

Aile, Evlilik
Cinsiyet ve
Cinsellik
Jean-Noël Aletti | Kutsal Kitap Uzmanı
Études Dergisi - Çeviri: Pınar Ercan

Y

eni Ahit'te
erkek / kadın
ilişkileri,
evlilik ve aile
hakkında bölümlerin yer aldığı
doğrudur. Fakat bu bölümlerin
hepsinde aynı güce sahip
kurallar var mıdır? Bunları
hangi yorum kurallarına göre
okumalıyız? Yeni Ahit'te bu
konular hakkındaki ifadeleri
okuyanlar için ilk zorluk,
bu konuların daha belirgin
kurallarla açıklanmış olanlarının
olup olmadığını ve bunların
hangileri olduğunu anlamaktır.
İsa'nın bahsettiği konuları Aziz
Pavlus'un konularına tercih
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Yeni Ahit'te
erkek / kadın
ilişkileri,
evlilik ve aile
hakkında
bölümlerin
yer aldığı
doğrudur. Fakat
bu bölümlerin
hepsinde aynı
güce sahip
kurallar var
mıdır?

mi edeceğiz? Zor olan başka bir soru
daha vardır: Matta ve Luka'nın İsa’nın
çocukluğu hakkında yazdıklarını İsa'nın
evlilik ve aile hakkında telaffuz ettiği
kelimelerle aynı şekilde yorumlayabilir
miyiz?

İsa'nın aile hakkındaki sözleri
Hiç şüphe yok ki, aile
ilişkilerinde İsa'nın sözlerini hesaba
katmak, bu sözlerin anlamını ve
kapsamını kavramak, yaşandığı çağda
değerli olanlar ile bütün zamanlarda
değerli olanları birbirinden ayırt etmek
daha uygundur.

Yaradan'ın tasarımına göre
erkek ve kadın
Aile ve biyolojik kuşak
Yaradan tarafından istendi. Ancak,
bu düzenin geçici olduğuna ve
Mesih'in gelişiyle beraber başlatılan
yeni yaratılışla sona ereceğine itiraz
edilebilirdi. Bununla birlikte, Sinoptik
İnciller'deki İsa'nın, Yaradan'ın
sözlerini tam olarak doğruladığı
açıkça kabul edilmelidir. Ferisiler O’na
karısını herhangi bir nedenden ötürü
boşamanın mümkün olup olmadığını
sorduğunda, İsa onlara Yaratılış
kitabının en başını hatırlatır. Bu bölüm,
İsa'ya göre tüm zamanların sonuna
kadar değişmez bir kural olarak
kalacaktır: “Kutsal Yazıları okumadınız
mı? Yaradan başlangıçta 'İnsanları
erkek ve kadın olarak yarattı' ve şöyle
dedi: 'Bu nedenle adam annesini
babasını bırakıp karısına bağlanacak,
ikisi tek beden olacaklar.' Şöyle ki,
onlar artık iki değil, tek bedendir. O
halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan
ayırmasın” (Mt. 19:4 ve takip eden
ayetler). Sarf edilen sözler açıktır: tıpkı
Yaratılış'taki bölüm gibi, İsa da aynı
cinsiyetten iki insandan değil, erkek
ve kadından bahseder. Yorumcular
Yaratılış kitabındaki bu bölümün uzun
zamandan beri, dönemin ataerkil
toplumu için ne kadar devrimci
olduğunu kaydetmektedirler: kendisini
karısına bağlı kılması gereken kocadır!
Ancak İsa için cinsiyet ayrımı kesin
değildir. Birçok kocası olan bir kadının
ölülerin diriliş gününde kimin karısı
olacağını soranlara İsa şu yanıtı verir:
“Siz Kutsal Yazıları ve Tanrı'nın gücünü
bilmediğiniz için yanılıyorsunuz.
Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne
de evlendirilirler. Gökteki melekler
gibidirler” (Mt. 22:29). Dirilenlerin
artık cinsiyeti olmayacaktır! Yukarıda
alıntılanan bölümde İsa, kadına ve
erkeğe Yaradan tarafından önerilen
eşsiz modeli, yani evliliği benimsiyor
olsa bile, başka bir yerde bu modeli
göreceli kılar. Kocanın karısını
boşayamayacağını henüz hatırlatmasına
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rağmen, öğrencileri O’na şu
sert yanıtı verir: “Eğer erkekle
karısı arasındaki ilişki buysa,
hiç evlenmemek daha iyi!”
(Mt. 19: 10). Öğrencileri,
Yahudi olsun olmasın, kendi
çağdaşları gibi, Yaratılış 1:2728'de sunulan idealin herkes
tarafından tatbik edilmediğinin
ve Kutsal Yazılardan Tesniye
24:1-4'teki bir bölümde bu
durumun dikkate alındığının
farkındadırlar. Öğrenciler
amaçlarında hayal kırıklığına
uğrar ve evliliğe ciddi bir
alternatif sunuyor gibi de
görünmezler. Ancak İsa,
evlenmeme fikrini bu kez
olumlu bir seçenek gibi yeniden
ele alır ve onlara şu yanıtı verir:
“Herkes bu sözü kabul edemez,
ancak Tanrı'nın güç verdiği
kişiler kabul edebilir. Çünkü
kimisi doğuştan hadımdır,
kimisi insanlar tarafından
hadım edilir, kimisi de Göklerin
Egemenliği uğruna kendini
hadım sayar. Bunu kabul
edebilen etsin!” (Mt. 19:11-12).
Bu nedenle evlilik, İsa'ya göre
bir erkek ya da kadın olarak
yaşamanın tek yolu değildir.
Ancak önerdiği çözüm,
yani bekârlık, öğrencileri
gibi, – sadece – O’nu takip
etmek ve Müjde'ye hizmet
etmek için her şeyi bırakmayı
kabul edenler içindir. İncil’i
duyurma vazifesinin aciliyeti
ve ihtiyaçları, mevcudiyeti ve

Yorumcular
Yaratılış
kitabındaki bu
bölümün uzun
zamandan beri,
dönemin ataerkil
toplumu için ne
kadar devrimci
olduğunu
kaydetmektedirler:
kendisini
karısına bağlı
kılması gereken
kocadır!
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hareketliliği gerektirir. Bu nedenle
evlilik göreli bir hâl alır, ancak
bu görelilik bütün inananlar için,
hatta bütün erkekler için de geçerli
değildir.
İsa'nın yeni ailesi – İsa, bazılarının
Krallık için kendilerini hadım
etmesini değerli kılmak adına,
öncelikle kendisi bekârlığı
yaşamalı, böylelikle konu hakkında
söz üretme ve konuyu tatbik
etme arasında sürekli bir tutarlılık
göstermeliydi. Ancak bu bekârlık
seçimi sadece kişisel değildi, aynı
zamanda kendisini takip eden
kadın ve erkeklerin ve Tanrı’nın
yeni ailesini kuranların statüsünü
de değiştirdi. Nasıralı annesi ve
kardeşleri- Markos'taki anlatıya
göre O’nun aklını yitirdiğini
düşünerek – O’nu almaya ve köye
geri götürmeye geldiklerinde İsa
şöyle demiştir: “Kimdir annem
ve kardeşlerim? İşte annem ve
kardeşlerim: Tanrı'nın isteğini kim
yerine getirirse, işte kardeşim, kız
kardeşim ve annem odur” (Markos
3:32-34). İsa'yı takip edenler
O’nun için ne ifade ettiklerini
O’nun ağzından öğrenirler.
Kardeş diye adlandırarak, onları
kendisiyle birleştiren güçlü bağı,
hiçbir üstünlüğün ve hiçbir
küçümsemenin bulunmadığı bir
bağı onların önüne seren kişi
İsa'dır. Matta ve Yuhanna bu bağda
ölüm-dirilişin etkisini bile görürler,
çünkü İsa'nın ölümü alt ettikten
sonra onlara ileteceği mesaj budur.
Mt. 28:10'da İsa'nın ölü olduğuna
inanarak O’nu görmek için mezara
gelen kadınlardan, öğrencilere
O’nun yaşadığını iletmelerini ister:
"Gidip kardeşlerime haber verin,
Celile'ye gitsinler, beni orada
görecekler." Yuhanna 20:17'de
Mecdelli Meryem hemen hemen
aynı mesajı alır: "Kardeşlerime git
ve onlara söyle, benim Babamın ve
sizin Babanızın, benim Tanrımın ve
sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum."
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İsa, bazılarının
Krallık için
kendilerini
hadım etmesini
değerli kılmak
adına, öncelikle
kendisi
bekârlığı
yaşamalı,
böylelikle konu
hakkında
söz üretme ve
konuyu tatbik
etme arasında
sürekli bir
tutarlılık
göstermeliydi.
Burada yeni bir kimlik vardır; zira
Yuhanna İncili'ndeki İsa, Tanrı'nın
O’nun Babası olduğunu ve
kendisinin de O'nun sevgili Oğlu
olduğunu sürekli tekrarlasa bile,
öğrencilerinin O’nun kardeşleri
olduğunu, Tanrı'nın onların da
Babası olduğunu, bundan böyle
Tanrı'nın ailesinin bir parçası
olduklarını şimdiye dek hiç ilan
etmemiştir.
Bu iki bölümde kardeş kelimesiyle
kimler kastedilmektedir? Sadece
Onbirler mi? Havariler grubunun
en geniş hâli mi? Evli olsun ya
da olmasın, kadın erkek bütün
inananlar mı? Diyelim ki kardeş
adlandırması kimseye münhasır
değil. Kuşkusuz, kadınlardan
gidip havarilere O’nun yaşadığını
duyurmalarını isteyerek İsa,
Havarilerin O’nunla görüşüp
O’nun dirilişine tanıklık etmelerini
niyet etmektedir. Gerçekten O’nun
ölümü ve dirilişi Tanrı'nın ailesini
süresiz olarak genişletti. Matta

28:10 ve Yuhanna 20:17'nin
onaylanmasının neyin sonucu
olduğunu görmek zor değildir:
Tanrı'nın bütün oğulları ve kızları
olarak, İsa'nın kardeşleri, inananlar
da dolayısıyla kardeş hâline
gelmiştir ve birbirlerini bu şekilde
sevmeleri gerekir. Ancak bu yeni
kimlik, Yaradan tarafından istenen
aile bağının varlığını hükümsüz
kılmaz. Böylelikle evli inananlar
iki ayrı aile düzenine aittir:
Tanrı'nın yarattıkları olarak, diğer
tüm erkeklere, eşlere, kadınlara,
erkek kardeşlere, kız kardeşlere
vb. benzerler; ve inananlar olarak
da, İsa'nın kardeşlerine, onların
göklerdeki Babalarının oğullarına
ve kızlarına benzerler. İsa onlardan
kendi biyolojik akrabalarını
reddetmelerini talep etmez,
yalnızca kendisine duydukları
bağlanmanın diğer tüm bağlardan
öncelikli olması gerektiğini izah
eder: “Annesini ya da babasını
beni sevdiğinden çok seven bana
layık değildir. Oğlunu ya da
kızını beni sevdiğinden çok seven
bana layık değildir” (Mt. 10:37).
İnsanlar içinde bu aforizmaya karşı
çıkacak olanlar, Tanrı'nın ailesine
ait olmanın diğer ilişkilere baskın
gelmekle kalmadığını, aslında
bu ilişkileri ortadan kaldırdığını
iddia edebilirler: “Kimse sizi Rabbi
diye çağırmasın. Çünkü sizin
tek öğretmeniniz var ve hepiniz
kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye
'Baba' demeyin. Çünkü tek
Babanız var, O da göksel Baba'dır”
(Mt. 23:8). Bu son ifade, Matta
tarafından görüldüğü gibi Hristiyan
gruba atıfta bulunarak anlaşılabilir:
eğer bütün inananlar öğrenciyseçünkü bizzat Dirilmiş Olan
tarafından Matta 28:19'da belirtilen
arzu budur- efendi sadece tek
olmalıdır. İsa'nın reddettiği şey
din eğitmenlerinin, müjdecilerin
veya ilahiyatçıların varlığı değil;
unvan yarışı, onurlandırılmaya
ve ilahlaştırılmaya duyulan

dünyevi arzudur. Aynı şekilde,
inananların biyolojik neslini
inkâr etmeksizin, inananların
sadece tek bir Baba'ya sahiptirler.
Çünkü onlar yalnızca Tanrı'nın
evlatlarıdır. Tek Tanrı, tek
Rab! Bu birkaç gözlemden
yola çıkarak, İncillerdeki İsa
için iki farklı düzen olduğu
sonucuna varabiliriz: evliliğin
erkek / kadın ilişkileri için Tanrı
tarafından istenip zamanın
sonuna kadar ve herkes için
yürürlükte bulunan bir model
olarak yaratılış düzeni; ve evli
olsun olmasın, öğrencilerin ilahî
ailenin bir parçası olduğu ve
kendi aralarında teolojik ilişkiler
sürdürdüğü Krallık düzeni.
Bekârlık sadece güçlerini ve
zamanlarını Müjde'nin hizmetine
tam olarak vermek isteyen ve
verebilen inananların yaşam
modelidir. Aziz Pavlus'a göre
evlilik, bekârlık, cinsellik ve
cinsiyet

Eğer İsa evlilik ve iki ayrı aile
üyeliği konusunda kendini
ifade ettiyse, Pavlus'un
mektuplarına başvurmamız
gerçekten de gerekli midir?
Aslında, Pavlus kendi
sözlerinin ve seçimlerinin
ağırlığa sahip olduğuna,
bunların Mesih'in emirleri
olarak görülmesi gerektiğine
ve kendi otoritesine eşit hatta
üstün bir otorite olmadığını
bile ikna olmuştu. Yine de bu
elçinin mektuplarını tekrar
ziyaret etmekte fayda vardır:
İsa'nın dirilişi ile birlikte
durum kesin bir biçimde
değişti, çünkü Pavlus'un da
dediği gibi eski düzen ve
eski dünya kayboldu ve yeni
bir gerçeklik oluştu. Peki
ya evlilik? Bizi ilgilendiren
bu konu ile alakalı olarak,
kadın ve erkek arasındaki
ilişkilerin temelde değişip
değişmediğini ve bize yeni

modeller önerilip önerilmediğini
görmek önemlidir. Tanrı'nın ailesi.
– Pavlus, mektuplarının birçoğunda
Kilise üyelerinin hepsinin aynı
saygınlığa, yani evlat olarak kabul
görülme (Yunancası hyiothesia)
saygınlığına sahip olduğunda ısrarcıdır
ve evlatlık türünün nitelik açısından
hiçbir eksikliği yoktur: dönemin
hukuku olan Roma hukukuna göre
evlat edinilen kişi, özellikle miras
konusu olmak üzere meşru bir
evladın bütün haklarına sahiptir.
Pavlus, mektuplarında bu türden
evlat edinmeye güçlü bir çağrışımda
bulunur. İşte bu nedenle inananların,
evlat edinilme yoluyla elde ettikleri
şey üzerinde böylesine ısrarcıdır:
mirasların en mükemmelini içeren
Kutsal Ruh'un armağanı- Tanrı onlara
Ruhundan fazlasını teklif edemezdi.
Dini bağlam aynı zamanda Pavlus'un
evlat edinilme konusundaki ısrarını
anlamaya yardımcı olur. Hristiyan
grubu gerçekte Yahudilerden ve
Yahudi olmayanlardan oluşuyordu

Resim: Bir Greco-Romen düğün
serenomisi, 18. yy sonlarından...
Düğünler ve evlilik teması
resim sanatının tarihe ışık tutması açısından, önemli sosyal
sahnelerdir.
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ve eğer Kutsal Yazılar uyarınca
Yahudilerin Babası Tanrı idiyse,
dolayısıyla da onlar O'nun
çocukları ve birbirlerinin
kardeşleri idiyse, paganlıktan
dönenler için de durum
aynı mıydı? Pavlus'un tüm
gayreti, Yahudilerin ve Yahudi
olmayanların, iman ve vaftiz
yoluyla, Kutsal Ruh'u aldıklarını
ve bunun sonucu olarak da
O'nun oğulları ve kızları ile
aynı onura sahip olduklarını
göstermekti. Elçiye göre, mutlak
referans noktasını oluşturan şey,
Tanrı'nın ailesine ait olmaktır:
Mesih'teki kardeşlik ilişkisi,
bu nedenle, eşler arasındaki
ilişkiden daha üstün bir düzene
sahiptir. Öyleyse bu, Elçi Pavlus
için evliliğin hükümsüz olduğu
anlamına mı gelir?
Evlilik mi bekârlık mı?
– Korint'teki Hristiyanlar
Müjde'nin yeniliklerini
yaşamak istiyor ve ne yapmaları
gerektiğini merak ediyorlardı.
Evli olan kadın ve erkekler,
hâlâ cinsel hayata sahip
olup olamayacaklarını, dul
kadın ve erkekler yeniden
evlenip evlenemeyeceklerini,
bekârlar öyle kalmamaları
gerekip gerekmediğini merak
ediyorlardı. Pavlus onlara 1.
Korintliler 7'de nasıl yanıt
vermektedir? Düşüncesine
genel bir ilke rehberlik eder:
inananların inançlarını ve
Mesih ile olan ilişkilerini
yaşamalarını engelleyen şeyin
reddedilmesi gerekir, ancak
eğer hayatlarındaki bir durum
onları bundan caydırmıyorsa,
bu durumu değiştirmenin gereği
yoktur: evli, dul ya da bekâr
olsun, eğer Müjde'ye tanıklık
edebiliyor ve Rab’den aldıkları
karizmaları uygulayabiliyorlarsa,
bulundukları hâlde kalabilirler.
Pavlus bu prensibi sünnetsizlik
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ve kölelik gibi diğer durumlara
da uygular. Bunun Pavlus'a
göre anlamı, Hristiyanların
İncil'i, kendisine görünüşte
aykırı olan dini ve sosyal
statülerde yaşayabilecekleridir.
Evliliğin de böyle olduğunu
ilan eder! Aslında, çeşitli
nedenlerden dolayı bekârlığın
yeni duruma daha iyi adapte
olduğu kanısında olsa bile,
evli inananların İncil'in
gerektirdiği mükemmelliği
yaşayamayacağını asla
söylemez. Pavlus bu nedenle
erkek ve kadın Hristiyanlara
bekârlığı eşsiz bir yaşam
modeli olarak dayatmaz.
Ne eril ne de dişi mi? –
Öte yandan Galatyalılara
mektupta bulunan bir bölüm,
dolaylı bir biçimde, evliliğin
Hristiyanlar için olmadığı
anlamına gelebilir. Pavlus
oradayken Kilise'de “Artık
ne Yahudi ne Grek, ne köle
ne özgür, ne erkek ne dişi
ayrımı var. Hepiniz Mesih
İsa'da birsiniz” diye beyan
eder. Peki eğer Kilise'de ne
erkek ne de kadın varsa, orada
bir evlilik nasıl mümkün

Pavlus,
Hristiyanlara
bekârlığı eşsiz
bir yaşam
modeli olarak
tanıtmaz.
Evlilik
içinde de
İncil'e uygun
bir yaşam
mümkündür.

olabilir? Çok sayıda yazının konusu
olmuş bu ayet hakkında kısaca bile
olsa yorumda bulunmak gereksiz
kaçmaz. Bazı tefsircilere göre- ki
sayıları çok azdır- bu doğrudur; Gal.
3:28, yaratılış düzenine karşı gelip- en
azından yeni bir yaratılışı biçimlendiren
Hristiyanlar için- evliliğin hükümsüz
olduğunu ilan etmektedir. Eğer ifadeyi
bu şekilde yorumluyorlarsa, bunun
nedeni aykırılığın erkek ve kadın
arasında değil, eril ve dişi arasında
olmasıdır. Böylece Pavlus, Yar. 1:27'ye
atıfta bulunacaktır; “Tanrı, insanı
(İbranice Adem, Yunanca Antnthôpos)
kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın
suretinde yarattı.
Onları eril ve dişi olarak yarattı.” Bu
ayet, bir sonrakinin de hazırlayıcısıdır.
Tanrı şöyle devam eder: “çoğalın,
yeryüzünü doldurun.” Bu nedenle
Elçi Pavlus, Kilise'de ne eril ne de dişi
olduğunu beyan ederek, dolaylı yolla
Hristiyanlar için çoğalmaya yönelik
cinsel birleşmenin artık var olmasına
gerek olmadığı sonucuna varmıştı.
Gal. 3:28'in içeriğini görmezden gelen
bu yoruma göre, diğer tefsirciler haklı
olarak şunun altını çizer: eğer Pavlus
erkek / kadın çiftini, önceden belirtilen
gruba (“Artık ne Yahudi ne Grek...”)
ekliyorsa, bunun nedeni paganlıktan
dönenlere, yukarıda da belirttiğim gibi,
sünnetin dayatılmak istenmesidir.
Oysa sünnet yalnızca erkeklerle
ilgilidir. Dahası, Pavlus'un zamanında
erkeklere gerçek bir üstünlük sağladığı,
kadınların Musa'nın yasasında
erkeklere yönelik tüm emirleri yerine
getiremediği şeklinde yorumlandı.
Çağımızın ilk asrına dayanan daha
sonraki bir Yahudi görüşü, kadınların
sadece Musa'nın yasasının olumsuz
emirlerine uyması gerektiğini söyler.
Çünkü kadınlar bu yasa karşısında
daha altta yer alır. Böylece sünnet bir
ayrımcılık kaynağı olacaktı. Kilise'de ne
erkek ne de kadın olmadığını ekleyen
Elçi Pavlus, cinsiyet ayrımcılığının

Kilise'den dışlanması gerektiğini
ifade eder. Ancak bu, Hristiyanların
cinsiyetsiz olduğu ya da öyleymiş
gibi yaşamaları gerektiği anlamına
kesinlikle gelmez. Bu nedenle ayette
biyolojik olanın uygunsuzluğu
belirtiliyormuş gibi bir yorumda
bulunamayız. Böyle bir yorumda
bulunmak, ayete sahip olmadığı
bir içerik eklemek anlamına
gelirdi. Bununla birlikte Pavlus'u
kadın ve erkek arasındaki her
türlü farkı ortadan kaldıracağı için
feminizmin atası olarak gören kadın
ve erkeklerin yorumları daha güçlü
bir temele sahip değildir. Pavlus'un
ayrımcılıkları reddetmesi- örneğin
karizmaların çeşitliliği gibi- dini
cemaatin düzgün işleyişi için gerekli
olan farklılıkları ortadan kaldırdığı
anlamına gelmez. Bir araya
getirdiği paradoksal formülleri,
bazen söylenenden çok daha ince
anlamlıdır. Öyleyse Pavlus'un bu
konudaki mektuplarından hangi
sonuçları çıkarmalıyız? Gal. 3:28
gibi bir bölüm bile, yukarıda
formüle edilmiş sonuçları yadsımaz:
Pavlus bekârlığı tercih etse de bunu
Hristiyanlar için geçerli tek bir
model olarak dayatmaz- dahası,
bunu bekâr olmayan kadın ve
erkeklere dayatmaz. Evlilik ve
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bekârlık iki seçenek olarak kalır;
her bir kişinin dinsel çağrısına ve
özgürlüğüne sunulan iki yaşam
modeli. Peki ama bu modellerin
içeriği nedir? Pavlus bekârlığı
paylaşım içermeyen, Rab'bin
işleriyle dolu ve bunun için
dünyanın kaygı veya sıkıntılarını
tanımayan bir hayat olarak
görse bile, 1. Korintliler 7 'de
evlilik amacı hakkında hiçbir şey
söylemez. O halde evlilik esasen
yasal etkileriyle, yani çocuklar
ve meşru mirasçılar ile nitelik
kazanır; Pavlus'un Galatyalılara
yazdığı mektubunda evlat edinme
ve miras konularında sarf edilen
sözleri hatırlıyorsak kendisini
böyle bir amaçtan Hristiyanlar
için mahrum bırakmış olması
pek mümkün görünmez. Fakat 1.
Korintliler 7'de karı-koca ilişkileri
hakkında hiçbir şey söylemese
de Efeslilere yazdığı daha sonraki
başka bir mektupta, kocalardan
eşlerini tıpkı İsa'nın Kilise'yi
sevdiği gibi, onun uğruna ölecek
noktada ve onu kutsallaştıracak
kadar, tamamıyla çıkarsız bir
sevgiyle sevmelerini istediğinde,
ifadesinde çok daha açık olacaktır.
Önerebileceği bundan daha iyi bir
model olabilir miydi? Okurken

dikkati dağılan bir okuyucu
bile, İsa ve Pavlus'un evlilik ve
bekârlık konusundaki sözlerinin
hemen hemen aynı olduğunu
fark edecektir. Gerçekte, her
ne kadar İsa bekârlığı Krallık
işçileriyle sınırlasa ve Pavlus da
bunu mümkün olduğunca çok
insanla genişletmek istese de
ikisi de evliliği Hristiyanlar için
hükümsüz bir model kılmaz.

Evlilik ve Müjde
birbirini dışlamaz!
Yukarıda belirtilen düşünceler,
yalnızca evlilik, bekârlık ve
cinsiyetler arasındaki farklılık
konularında Kutsal Yazıların
yardımına başvuran tartışmalara
dikkat çekmeyi amaçlıyordu.
Hristiyanların, kendilerine çeşitli
normlar dayatılıp dayatılmadığını
veya önerilip önerilmediğini
görmek için kutsal metinlerine
dönmeleri normaldir. Ancak
bu, ciddi hermönetik kurallar
olmadan, anlamsız şeyler
söylemelerine yol açarak
yapılamaz. Ulaştığımız sonuçlar
kuşkusuz makul ve nispeten
güvenlidir. •
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Kimdir Annem?
Kimdir Kardeşlerim?
Gökmen Göral | Felsefe Öğretmeni

Resim: İsa Kana'daki düğünde...

A

rapçadan
dilimize
geçmiş olan
“rahim”,
İbranice “rahamim” sözcükleri
günlük dilde merhamet, rahmet
terimleriyle kökten ilgilidir.
Terimin Türkçe karşılığı ise
“İlahi acımayla koruyucu
yumuşaklık ve bağışlayıcılık”
anlamlarına gelir. Bu terim sevgi
ve iyilik dolu bir yumuşaklığı,
Tanrısal hassasiyeti gösterir.
Yahudi teolojisinde Mesih’in
Yeruşalem’e gireceği kapının
adının “Şa'ar Ha-rahamim”
olması Mesih ve merhamet
arasındaki bağı göstermesi
açısından oldukça çarpıcıdır.
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Arapçadan
dilimize geçmiş
olan “rahim”,
İbranice
“rahamim”
sözcükleri
günlük dilde
merhamet,
rahmet
terimleriyle
kökten ilgilidir.

Papa Françesko’un “Allah’ın Adı
Merhamet” adlı eserinde vurguladığı gibi
bu terim Tanrı’ya atfedilen en önemli
sıfatlardan biridir.
Tanrı ve insan arasındaki her şey
Tanrı’nın merhametiyle (sevgi, iyilik
ve yumuşaklık) mümkündür. Günah,
Tanrı’yla ilişkimizde her ne kadar
bir engel olsa da günahı sevmeyen
Tanrı, günahkârı sever ve kayıp oğul
öyküsünde sabırla bekleyen baba gibi her
an onu bağışlayıcılığının yumuşaklığıyla
dolu bağrına basmaya hazırdır.
Yuh. 3:16
"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok
sevdi ki, Biricik Oğlunu verdi. Öyle
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun.
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Resim: Vicky Lewis

Rahmet (ilahi yumuşaklık)
Tanrı’nın doğasından kaynaklanır
ve insanla Yaratıcı ilişkisini
mümkün kılar, aynı zamanda
insanlar arası ilişkiler içinde olmaz
olmazdır “sevgi ve iyilik dolu bir
yumuşaklık”. Bunu gösteren en iyi
örnek anne ile bebek arasındaki
bağdır. Bilimsel bir gerçek olarak
ana rahmi yumuşak bir dokuya
sahip olmasaydı bebeğin doğması
ve yaşaması mümkün olamazdı.
Bu bağlamda hayatı mümkün
kılan yumuşaklık, pasif ve edilgen
bir durumu değil, kucaklayıcı ve
kuşatıcı aktif bir koruyuculuğu
gösteriyor. Böylelikle yaşam özünü
taşıyan hücre rahmin yumuşaklığı
sayesinde yaşama tutunur. Bu kum
tanesinin inciye dönüşmesi gibi
heyecan verici bir olaydır.
Yaklaşık bir iğne ucu
büyüklüğündeki zigotun kendini
milyonlarca kez aşarak yaşadığı
değişim ve gelişim için korunaklı
olan rahimden ayrılma vakti
geldiğinde onu bağrına basacak
ebeveynlere sahipse, gözlerini
dünyaya açtığında doğadaki pek
çok canlıdan daha “şanslıdır”.
Şanslı sayılır çünkü kendini
ebeveynlerinin sevgisi ve
koruyuculuğu içinde bulan bir
bebek için yaşama tutunmasını
sağlayan ikincil yumuşaklık
göreceli de olsa “ailedir” artık.
Bireyin beslenme, giyinme,
barınma, sevilme ve saygı görme
gibi bedensel ve ruhsal pek çok
ihtiyacı aile içinde karşılanabilir. Bu
nedenle aile bir yanıyla olgusal ve
fiziksel dünyanın, diğer bir yanıyla
da manevi ve semavi dünyanın zayıf
bir sentezidir.
Dünyevi açıdan ailenin sağladığı
tüm olanaklar o ailenin
sosyoekonomik kültürel yapısına
bağlı olduğu için görecelidir. Ancak
aile soy zincirinin bir halkası
olduğu için aile mirasından pay
almak gibi beşerî ve hukuki haklara
da sahip olur.

Genetik miras başta olmak üzere
birey, kan bağı aracılığıyla aileye
ve aileye ait olan şeylere sahip ve
mirasçı olur. Kan bağıyla oluşan
aidiyet ve mülkiyet hakkı, dünyasal
bir varlık alanına egemenlik ile
olanaklıdır. Dünyasal egemenliğin
yansıması olan sahip olma ve
miras bölüşümü, ailede mülkiyet
ve sahipliğin devamı konusunu
karmaşıklaştırır.
İnsan egosu, ilkel doğasının
nesnelere sahip olarak benliği
yayma ve egemenlik alanını
büyüterek “kendini gerçekleştirme”
yanılsamasına kapılarak mülk
edinme hırsına yenildiğinde, kan
bağı ortaya çıkan bu karmaşada
sevgi ve iyilik dolu bir yumuşaklığı
sağlamakta yetersiz olur.
Kan bağına dayalı bağda açığa
çıkan “merhamet ve sevginin”
yetersizliğini kürtaj başta olmak
üzere; Kain ve Habil kardeşlerden

başlayarak krallıklara,
imparatorluklara sahip ve egemen
olan büyük hanedan ailelerinde,
taht egemenliği için evlatlarının,
babasının veya kardeşlerinin
hayatına kast edenlerin tarihinde
pek çok uç örnekte açıkça
görebiliriz. Tarihin pek çok
örneğinde olduğu gibi insan egosu
güç, otorite ve egemenlik için
babasını, annesini ve kardeşlerini
bile acımasızca yok edebiliyorsa,
öyleyse gerçekten kimdir annem
ve kardeşlerim? Kim olursam,
kimlerle gerçek bir aile olabilirim?
Kutsal Kitap’a göre aile içindeki
sevgi ve iyilik bağını bozan şey
tarihteki her sorunun altında
yatan, Adem ve Havva’dan
insanlığa miras kalarak gelecek
nesillere aktarılan “günah
eğilimidir”. Orijinal Günah
olarak tanımlanan bu durum
işlenmiş bir günaha değil, Tanrısal
benzeyişte yaratılmış insanın
Kutsal’dan ayrılarak, günah olanı
tercih etmeye eğilim gösterdiği
karakteristik bir sapmaya karşılık
gelir. Bütün günah eylemleri bu

Kutsal Kitap’a
göre aile
içindeki sevgi
ve iyilik bağını
bozan şey
tarihteki her
sorunun altında
yatan, Adem
ve Havva’dan
insanlığa
miras kalarak
gelecek nesillere
aktarılan
“günah
eğilimidir”.
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sapmanın sonucudur.
“Kim yanlış olduğunu bildiği
halde kötü bir davranışta
bulunmamıştır?” Bu soruya
vicdanıyla cevap vermek isteyen
her birey bu sapma eğilimini
kendi hayatında görebilir. Madem
doğamız kutsaldan sapmaya
eğilimli, doğru olanı nasıl bileceğim
ve yapacağım?

Mesih İsa aracılığıyla insanların
içine kurulan bu egemenlik,
ego ve ilkel benliğin sahip olma
arzusuna dayanan tarihteki diğer
mülkiyetçi anlayıştan uzak “yeni
ve kutsal” bir aidiyet bağına
dayanır. Semavi egemenlikte
sahip olduğun kadar değil,
içtenlikle paylaştığın kadar
yücesindir.

Rom 7:24
Ne zavallı insanım!

Lu 21:2-4

Ölüme götüren bu bedenden beni
kim kurtaracak?
Kutsal Kitap, Tanrı’nın bu sapmaya
nasıl bir çözüm planladığını açıklar.
Yaratılış Kitabı’nda Tanrı, İbrahim
ailesi ve soyuna yaptığı vahiysel
çağrı aracılığıyla yozlaşmış benliği
ve bu benliğe dayalı aile yapısını
fiziksel ve maddi olandan, göksel
semavi olana doğru evirmeye
başlar. Tanrısal sürecin ilk aşaması
yaratılışın “İlk Doğanı” olan
“Tamamlayıcı”nın gelişine dek
sürer.
Rom 10:4
Oysa her iman edenin aklanması
için Mesih, Kutsal Yasa'nın
sonudur.
İsa Mesih “Göklerin Egemenliğini”
duyurmaya ve insanları tövbeye
çağırmaya başlar.
Mat 11:28-29
"Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır
olanlar!
Bana gelin, ben size rahat
veririm.
Boyunduruğumu yüklenin,
benden öğrenin.
Çünkü ben yumuşak huylu,
alçakgönüllüyüm.
Böylece canlarınız rahata
kavuşur.
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Yoksul bir dul kadının oraya
iki bakır para attığını görünce,
"Size gerçeği söyleyeyim"
dedi, "Bu yoksul dul kadın
herkesten daha çok verdi.
Çünkü bunların hepsi kutuya,
zenginliklerinden artanı attılar.
Bu kadın ise yoksulluğuna
karşın, geçinmek için elinde ne
varsa hepsini verdi."
Bu aidiyete kavuşmak için
semavi egemenliğin sağladığı
yeni bir ruhsal rahimde ve
Mesih’in varlığında sağlanan
İlahi yumuşaklıkta yeniden
doğmak gerekir. Nikodim’le
konuşmasında “Bedenden
doğan bedendir. Ruhtan doğan
ruhtur” derken İsa, Tanrı’da
ruhtan doğmanın önemine
değinir. Ancak böylesi bir doğum
aracılığıyla Tanrı’nın çocuğu
olarak semavi aileye katılmak
mümkün olacaktır.
Yuh 1:12-13
Kendisini kabul edip adına
iman edenlerin hepsine
Tanrı'nın çocukları olma
hakkını verdi.
Onlar ne kandan ne beden ne
de insan isteğinden doğdular;
tersine, Tanrı'dan doğdular
Tanrı’nın çocuğu deyimi
Hristiyan olmayanlar için kulağa
saçma gelebilir. Tanrı elbette
insanlar gibi çocuk sahibi olmaz.

Tanrı’nın çocuğu deyimi Hristiyan olmayanlar için kulağa
saçma gelebilir. Tanrı elbette insanlar gibi
çocuk sahibi olmaz. Tanrı’nın
çocuğu olmakla insan kul
seviyesinden
çıkarak İlahi
makam seviyesine yükseltilmesi anlamına
gelir.
Tanrı’nın çocuğu olmakla insan kul
seviyesinden çıkarak İlahi makam
seviyesine yükseltilmesi anlamına
gelir. Bu deyim Mesih İsa’ya iman
ederek, günaha sapma eğilimini ve
kötü olanı tercih etmeyi reddedip
Tanrı’nın varlığından var olmayı
tercih etmeyi çağrıştırmalıdır.
Geçmişte olduğu gibi bugün de
aynı tercihi yapmak mümkündür.
İsa tercihimizi kolaylaştırmak ve
Tanrı ailesinin sınırlarının soy
bağına dayanan fiziksel dünyadan
aşkın olduğunu belirtmek için
oldukça şaşırtıcı bir konuşma
yapar:
Lu 8:19-21
İsa'nın annesiyle kardeşleri
O'na geldiler, ama kalabalıktan
ötürü kendisine yaklaşamadılar.
İsa'ya "Annenle kardeşlerin
dışarıda duruyor,
seni görmek istiyorlar" diye
haber verildi.
İsa haberi getirenlere şöyle

karşılık verdi: "Annemle
kardeşlerim, Tanrı'nın sözünü
duyup yerine getirenlerdir."

Elç 4:32

İsa burada annesini ve kardeşlerini
dışlamaya çalışmıyor. Tanrı’nın
nezdinde gerçek ailenin semavi
bir değer olduğunun altını
çiziyor. Kan bağına dayalı aileyi
reddetmiyor, ona daha yüksek
bir hedef gösteriyor. Sahip olma
anlayışına yenik bir aile yerin;
sevgiyle, iyilikle ve yumuşaklıkla
Tanrı’nın sözüne imanla katılan
insanların Ruhsal bağına dayalı
bir aile tasviri yapıyor. Tanrı’nın
ailesinin kapılarını; kendilerini
İbrahim’in soyu olarak özel
bir konumda gören bağnaz
din adamlarının elinden alarak
yoksullara, kimsesizlere, acı çeken
yorgunlara, toplum dışına itilmiş
cüzzamlılara, öldürülmek istenen
kadınlara, dilenmeye terk edilmiş
engellilere ve murdar olarak
nitelenen dünyanın tüm geri kalan
tüm Tanrı tanımazlarına açıyor.
Açılan bu kapıdan, Havarilerinin
hizmetleriyle dünyaya duyurulan
Tanrı Sözünü kabul eden halklar
iman, ümit ve sevgiyle İsa’nın
kardeşi olarak vaftiz edilerek
Tanrı’nın ailesine katılıyor.

Hiç kimse sahip olduğu herhangi
bir şey için "Bu benimdir"
demiyor,

Rom 8:19

İnananlar topluluğunun yüreği
ve düşüncesi birdi.

her şeylerini ortak kabul
ediyorlardı.
Bu ailede ayrıma neden olan
kadın ya da erkek, Yahudi ya da
başka ulustan, efendi ya da köle
olmak gibi insan standartlarında
önem arz eden farklılıklar Mesih
aracılıyla aşılır, İsa’ya imanla
bağlanarak kutsal birliğe ulaşılır.
Bu birlik, ruhsal bir aile olan
inanlılar topluluğu, yani Kilise’dir.
Bu açıdan bakıldığında “Kimdir
annem ve kardeşlerim?” sorusunun
yanıtı Kilise’de bulunur.
Gal 3:28
Artık ne Yahudi ne Grek, ne
köle ne özgür, ne erkek ne dişi
ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da
birsiniz.
İsa bu aile birliğini üstün felsefi ve
söylev yeteneğiyle değil, kılıcının
keskin zaferiyle değil, kuzuları
uğruna canını veren merhametli
çoban yüreğiyle kurmuştur.
Ana rahminde beden alıp insan
doğasında doğan Oğul, elbisesi

Yaratılış, Tanrı çocuklarının
ortaya çıkmasını büyük özlemle
bekliyor.
Dünyevi hiçbir otoritenin
sağlayamadığı birlik, huzur ve
mutluluk bu büyük aile içinde
alçak gönüllü hizmetkarlarda
etkin olan Kutsal Ruh aracılığıyla
yüreklere, zihinlere ve hatta
sofralara kadar ulaşmıştır. Burası
bireyin kendini gerçekleştirmek ve
yaşamdan doyum sağlamak için
aradığı korunaklı yumuşaklığın
yani merhametin büyük bir ailevi
topluluğa dönüşmüş halidir.
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üzerine zar atıp paylaşan askerlerin
acımasız alaylarına göğüs germiş,
çarmıhta “Baba onları bağışla
ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye
şefaat etmiş ve Tanrı planını
“Tamamlayarak” ölmüştür. Ancak
öykü burada bitmiyor. Bir rahim
olarak hiç uygun olmasa da
Mesih’in mezarı, dirilişin sağladığı
eşsiz bir doğuma sahne olmuştur.
Kilise, yas ve ölüm karanlığıyla
dolu bir Şabat’ın ardından,
Mesih’in üçüncü gün ölümü
yendiği mezardan dirilişiyle ortaya
çıkabilmiştir.
Bu ailenin bir parçası olan inanlı
birey Kutsal Ruh’la vaftiz edilir,
ölümlü benliğin doğasını aşarak
ölümsüz ve sonsuz Tanrı’nın
işlerinde aktif bir öğrenci haline
gelir. Kutsal Ruh’un armağanları,
meyveleri ve silahlarıyla birlikte
iman etmeden önceki doğasını,
kozasını geride bırakmış bir
kelebek gibi terk eder.
Melekler ve azizlerle birlikte
görünen ve görünmeyen
yerlerdeki Tanrı oğullarıyla aynı
topluluğun üyesi olur. Dünyadaki
serüvenini tamamladığında ise
tasviri insan dilinde mümkün
olmayan merhametli Tanrı’nın
yumuşaklığında, semavi yerlerde
annesinin ve kardeşlerinin arasında
kendini bulmaya devam eder.
1Ko 2:9

İsa burada
annesini ve
kardeşlerini
dışlamaya çalışmıyor. Tanrı’nın nezdinde
gerçek ailenin
semavi bir değer olduğunun
altını çiziyor.

Yazılmış olduğu gibi, "Tanrı'nın
kendisini sevenler için
hazırladıklarını hiçbir göz
görmedi,
hiçbir kulak duymadı, hiçbir
insan yüreği kavramadı." •

Resim: Murillo,
Hastanın İyileşmesi
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Evliliğin
Kökü
Can Nuroglu | Pastör, Teolog

Resim: İsa Kana'daki düğünde...

G

ünümüzde
evlilik
sözü farklı
ortamlarda
çok farklı anlamlar
çağrıştırabilir. Eskiden öyle
değildi, ama maalesef nesnel
gerçekler anlayışından gün
geçtikçe uzaklaşan genç
neslin gözünde evlilik de
yoruma açık bir kavram
haline gelmiştir. İnsanlar
evliliği bağlayıcı ve kalıcı bir
kurum olarak görmektense,
onu türlü ihtiyaçlarına veya
değişen arzularına hizmet
eden bir alet olarak görmeyi
yeğliyor. İnsanlar istedikleriyle
evlenebiliyor ve keyfi bir şekilde
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Dünyamız
henüz günaha
bulaşmadan
önce Aden
Bahçesi’nde
evlilik düzeni
kurulmuştu.
Bu anlamda
evlilik için
en kadim
ve kutsal
kurum dersek
abartmış
olmayız.

boşanabiliyor. Evlilik kurumu öyle
anlamsızlaştı ki, çoğu genç evlenmeye
artık ihtiyaç duymuyor. Ne var ki,
bununla beraber insanların kurmuş
oldukları ilişkilerden pek doyuma
ulaşamadıkları gerçeği de gittikçe
belli oluyor. Anlaşılan evliliğin orijinal
amacından uzaklaştıkça hayatın tümü
olumsuz yönde etkileniyor.
Öncellikle şunu anlamalıyız ki evlilik
bir insan icadı değildir. Evlilik sonradan
gelişen bir evrimin sonucu da değildir.
Aksine, Kutsal Kitap’a baktığımızda
devlet ve kilise gibi herhangi bir kurum
kurulmadan önce bile evlilik kurumu
vardı.
Üstelik dünyamız henüz günaha
bulaşmadan önce Aden Bahçesi’nde
evlilik düzeni kurulmuştu.

Bu anlamda evlilik için en kadim
ve kutsal kurum dersek abartmış
olmayız. Böylece evliliğin en
doğru tanımını saptamak için
tarihi kökü olan Yaratılış 2:24’e
dönmemiz:
‘Bu nedenle adam,
annesini babasını bırakıp
karısına bağlanacak,
ikisi tek beden olacak.’
Basit gibi görünen bu cümlenin
önemini yeterince vurgulamak
zor. Bu sözler hem evliliğin
tanımını hem de tarifini
yapıyorlar. Kısa bir cümleyle Rab,
evliliğin kullanım kılavuzunu
özetler. Daha sonra hem İsa
Mesih’in hem de Elçi Pavlus’un
evlilik üzerindeki öğretilerini
bu ayetlere dayandırmaları ne
kadar kilit bir ayet olduğunu
gösterir (Matta 19:4-5, Efesliler
5:31). Bu kısa satırlarda evliliğin
vazgeçilmez üç temel unsurunu
görebiliyoruz:
1.Bırakmak
2.Bağlanmak ve
3.Bir Beden Olmak.
Sağlıklı bir evlilik bu üç
aşamadan geçer. Şimdi bu
sözcüklerin anlamına dalmadan
önce Tanrı’nın bunu ne
bağlamda söylediğine dikkat
edelim. Tanrı insanı yarattığı
zaman, önce erkeği yarattı.
Adem’e tüm hayvanlara isim
vermesini buyurdu ama işin
sonunda kendisine ‘uygun
bir yardımcı’ bulamadı. Sık
sık yanlış anlaşılan bu ifadeye
bakalım. ‘Uygun’ sözü (İbranice:
Neged) bir şeyin karşısında
duran, eşsiz benzeri demektir.
Bir ayakkabı düşünelim, onu
tamamlayan aynı numara ve
model olan tek bir eşi olduğu
gibi kadın erkeği mükemmel

DOSYA

bir şekilde tamamlar. Karşısında
duran deyince akla hemen
bir ayna gelir. Eşimiz gerçek
anlamda aynamızdır, iyi veya
kötü her halimizi yansıtır. Bir
adamın nasıl bir koca olduğunu
öğrenmenin en kolay yolu eşine
sormaktır. Buradaki ‘uygun’
sözünden kadınla erkeğin
Rab’bin gözünde eşit olduğunu
anlayabiliyoruz, nitekim her
ikisi de Tanrı’nın suretine göre
yaratıldı (Yaratılış 1:27). Böylece
erkek için en uygun eş onu her
yönüyle tamamlayan kadındır.
Birçok kişi ‘yardımcı’ kelimesine
takılır, sanki bu söylevle kadın
küçümsenmektedir. Aslında
hiç de öyle değildir. İbranice
metninde geçen sözcük (Ezer)
birinin imdadına yetişen, yardım
eden demektir. Kutsal Yazılar bu
sözcüğü birçok yerde yanımıza
gelen ve yardım eden Tanrı için
kullanır (Mezmur 10:14, 54:4).
Yeni Antlaşma’da da Kutsal Ruh
sıklıkla ‘yardımcı’ olarak tasvir
edilir (Yuhanna 14:16, 26,
15:26, 16:7). Anlaşılan birine
‘yardımcı’ demek aşağılamak
demek değil, tam aksine
Rab’bin harika alçakgönüllü
doğrultusunda gözümüzde daha
da yüceltmek demektir.

Ardından, Rab
en son yarattığı bu harika
varlığı erkeğin
karşısına çıkardığı zaman,
Adem hayretler
içinde kalarak
‘İşte bu!’ diye
haykırır.

Böylece Tanrı ‘uygun bir
yardımcı’ dediği kadını Adem’in
kaburgalarından aldığı bir kemikten
yaratır. Rab yaratılış şaheserini kadını
yaratmakla her şeyin ancak onunla
tamamlandığını belirtir. Erkek önce
yaratıldığı için evliliğin başı olsa da
kadın evliliğin baş tacıdır.
Ardından, Rab en son yarattığı bu
harika varlığı erkeğin karşısına
çıkardığı zaman, Adem hayretler
içinde kalarak ‘İşte bu!’ diye haykırır.
Kuşkusuz ki dünya tarihindeki en
mükemmel kadının güzelliğine
vurulmuştu ama bununla beraber
Adem’i çok sevindiren şey kendisine
‘uygun’ birinin bulunmuş olmasıydı.
Kadına baktığında kendisinden bir
parça olduğunu hemen fark etti,
nitekim onlar bir bedendendiler. İşte
ardından gelen evliliğin tanımı buna
dayanır. Evlenen erkekle kadın bir
beden olmayı amaç edinmeli.
Bunun yanı sıra, evliliğin orijinal
tanımı içinde yalnızca bir erkek ve
bir kadın olduğuna dikkat edelim.
Adem’e evlenmesi için birçok kadın
sunulmadı. Zira kadınla erkek
eşitseler, bire bir ilişki sürdürmeleri
en doğrusudur. Aynı zamanda erkeğe
başka erkeklerle evlenme olanağı da
verilmedi, öyle olsaydı çocuklar da
olmazdı ve insanlığın soyu başladığı
gibi sona ererdi. Tanrı’nın orijinal
tasarısında evlilik bir kadın ile bir
erkek arasında yaşanan özel ve
ömürlük bir ilişkidir.
Şimdi evliliğin asıl tarifine dönelim.
Kutsal Ruh’un esiniyle bu sözleri
kaydeden Musa burada evliliğin üç
vazgeçilmez niteliğini sıralar: ‘Bu
nedenle adam, annesini babasını
bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek
beden olacak.’
1. Bırakmak - Sağlıklı bir evliliğin
kurulması ve de ardından gelen
ailenin oluşması için evlenen çiftin
bağımsızlığını kurması gereklidir.
Hepimiz dünyaya bir aileye muhtaç
olarak geliyoruz. Ancak zaman
içinde insanın olgunlaşıp kendi
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ayakları üzerinde durmayı
öğrenmesi gerekir. İçinde
doğup büyüdüğümüz aileye
artık yük olmayıp kendi
kendimizi taşıyabilmeliyiz.
Delikanlı gençler bana
gelip evlenmek istediklerini
söyleyince hep şunu sorarım:
Bir evi geçindirmeye hazır
mısın? Gençler evliliğin yalnızca
aşktan ibaret duygusal bir şey
olduğunu sanıyorlar oysa ki
evlilik yeni bir yuva kurmak
demektir. Bunun içindir ki
özellikle erkeğin bağımsızlığını
kurmuş olması çok önemlidir.
Tabi aileyi bırakmak demek,
onları terk etmek veya
saygısızca davranmak demek
değil. Ancak belli bir mesafe
koyulmazsa yeni ve eski
aile düzenleri arasında ciddi
sorunlar yaşanabilir. Başta
bırakmak zor gelse de gerçek
anlamda eşimize bağlanmamız
ve yeni ailenin sorumluluğunu
üstlenmemiz açısından çok
önemlidir.
2. Bağlanmak - Evlenen çift
eskiden bağlı bulundukları
ev düzeni bıraktıkları zaman
bunun yerine kendi yuvalarını
kurmak üzere birbirine sıkı
sıkıya bağlanıyorlar. Burada
geçen ‘bağlanma’ sözü adeta
yapışmak demektir. Akla
tutkalla yapışan iki sayfa
gelir. Kuruduktan sonra iki
sayfayı yırtmadan bir daha
ayırmak olanaksız olduğu
gibi kadınla kocası arasında
kurulan ilişkinin bozulmasının
ne denli zararlı olduğunu
öngörebiliyoruz. Bununla
beraber söz konusu bağlılık
yalnızca ‘aşk’ denilen duygusal
boyuttan daha da öteye
geçmeli. Nitekim gerçek sevgi
hayatın şartları ne olursa olsun
karşıdakinin iyiliğine fedakâr
bir şekilde adanmak demektir.
İşte böyle bir sevginin tam
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olarak olgunlaşabilmesi için
önceki adım olan ayrılmak
şarttır. Gerçek anlamda
hayatımızdaki diğer tüm
bağları ikinci plana atmazsak
eşimize tam anlamıyla
bağlanmamız mümkün
değildir.
3. Bir Beden Olmak - Rab’bin
Sözüne göre evliliğin nihai
hedefi her açıdan bir beden
olmaktır. Bir beden deyince
genellikle evliliğin fiziksel
boyutu akla gelir. Rab’bin
Sözü’ne göre cinsel ilişki
yalnızca evliliğe mahsus
bir olaydır (İbraniler 13:4).
Herhangi biriyle cinsel
temasta bulunmak onunla
‘tek beden’ olmak demektir,
çünkü kendimizden bir parça
veriyoruz: ‘Yoksa fahişeyle
birleşenin, onunla tek beden
olduğunu bilmiyor musunuz?’
(1.Korintliler 6:16). İşte
bu yüzden bunun yalnızca
evlilik bağlamında yaşanması
şarttır. Aynı zamanda bunun
ruhsal boyutunu da gözden
kaçırmamalıyız nitekim bir

sonraki ayette Elçi Pavlus, Rab’le bir
olmaktan söz eder. Böylece biz bedenen
ve ruhen Rab’be ait olduğumuz gibi
evlilik ilişkisindeki ‘bir bedenin’ hem
fiziksel hem de ruhsal boyutunu göz
önünde bulundurmalıyız. Böylece
eşimizle bir beden olmaktan söz ederken
onunla her yönden birlik kurmaktan
bahsediyoruz. İşte evliliğin nihai hedefi
budur: kendimizi artık iki kişi olarak
değil tek bir kişi olarak görmektir. Tanrı
üç kişiyken bir olduğu gibi bizler de
eşimizle ikili birlik kuruyoruz. Pratik
açıdan iki insan olarak ne kadar farklı
olsak da amacımız gün geçtikçe daha
şeffaf ve paylaşımcı bir birlik kurmak
olmalı.
Binlerce sene önce yazılan bu kısa ayet
evliliğin özünü mükemmel bir şekilde
özetler. Burada anlatılan evliliğin
idealidir, böylece Tanrı’nın verdiği
tarife ne kadar uyarsak o kadar tatmin
edici bir evliliğimiz olur. Günümüzdeki
evlilik anlayışını ise güzel bir bukete
benzetebiliriz. Başta çok cazibeli
görünüyor ama kökten kesildiği için er
ya da geç solacak ve sonra kokuşmaya
başlayacak. Aynı şekilde Tanrı’nın baştan
beri belirlediği kökten ayrılan modern
evlilik anlayışı çürümeye mahkumdur.
İnsanlar bir yere kadar tadına varabilir
ama çok geçmeden solup gider. Ancak
Rab’bin hikmetine güvenerek evliliğin
orijinal tanımına uyduğumuz oranda
harika meyveleriyle dolup taşacağımıza
emin olabiliriz.

Dosya

Evlilik
Kutsaldır
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vlilik gizemli
bir gerçektir.
Genellikle
Mesih ve
Kilise'nin birliği ile kıyaslanır.
Evlilik kutsaldır; ancak
inançtan gelen bu hakikat
yaşam üzerinde çok fazla etki
kaybetti. Birçokları için evlilik,
sadece bir çiftin hayatının
güzel ve iyi, ancak tercihe bağlı
ekstra bir parçası olarak ortaya
çıkıyor. Kendisini inançtan
uzaklaştırmış olan veya
inançla çatışma içinde bulunan
kimse, evliliğe baktığında
özgürlüğe engel olan bir deli
gömleğinden başka bir şey
görmüyor. Bu gerçeği göz
önünde bulundurduğumuzda,
Hristiyan evliliğinden sadece
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Evlilik gizemli
bir gerçektir.
Genellikle
Mesih ve
Kilise'nin
birliği ile
kıyaslanır.
Evlilik
kutsaldır;
ancak
inançtan gelen
bu hakikat
yaşam üzerinde
çok fazla etki
kaybetti.

temkinli ve incelikli bir biçimde söz
etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bu,
evliliğin kutsallığını sadece utanç verici
bir şekilde göstermelik olarak kabul
etmek anlamına gelmez; ancak bunu
söyleyebilmenin yolunun dirençle
karşılaştığını gösterir. O halde “Evlilik
kutsallıktır” söylemine parmak sallayarak
hemencecik saldırmamalıyız.
Aşk, sadakat, evlilik
Aşk büyüleyicidir. İnsanın
tüm katmanlarını zapt edebilecek bir
güç patlaması gibidir. Bu yüzdeni âşık
olunca tamamen kör olup tüm sınırların
ötesine geçmemiz mümkündür. Fakat
aşkı başlatan büyü kolayca bir anda
yok olabilir. Hayal kırıklığına uğramış
aşklar genellikle güvensizliğe ve nefrete
dönüşürler. Çünkü insanın tehdit
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edilen ve tehdit eden aşkı, -düzeni ve
ölçüyü sürdürmek adına- yüzük takması
gerektiğinden korkar ve yüzük takmakla
korkutur. Aşk sadece kendi formunu ve
çerçevesini bulduğunda uzun vadede
gerçekten de insanî nitelikte olabilir.
İki kişi birbirini gerçekten istiyorsa,
birbirlerini seven bu iki varlık, aşklarının
sağlamlığına dikkat etmelidirler.
Oysa gerçek aşk sonsuza dek süren
ve iki varlığı ebediyen birbirine
bağlayan bir evettir. Tabii ki bu, insanın
dikkatsizce dile getireceği düşüncesiz
bir evet olmamalıdır. Sadece dikkatle
olgunlaştırılmış bir evet yoluyla aşka
gerçekten tutunma şansı verilir. Bu
evet gerçekten de aşktan geldiğinde,
diğerini de bütünüyle kabul eder. Artık,
diğerinde “bir şeyi” sevme meselesi değil,
onu bir şahıs olarak tamamen kabul etme
meselesidir. Bu da sevgilinin diğerinin
zayıflıklarını ve hatalarını bilmesini ve
yine de evet demesini içerir. Dolayısıyla
bu evet sözcüğü tüm yaşam süresine
ve her şeyden önce hâlâ bilinmeyen
geleceğe uzanır. Çift ilişkisini kuracak
olan aşk tarafından özgürce üstlenilen,
her zaman özgür ve kişiselleştirilmiş bir
evet. Bu evet gerçekten de ciddi ise çiftin
sonsuza kadar dayanabileceği sağlam bir
kayaya dönüşür.
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Kırılganlık ve başarısızlık
Evet diyen insan, kendisi için
mümkün olan en uç sınırlara
ulaşır. Öyleyse, kısıtlamasız
veya koşulsuz olan bu evet'in,
insanların “Tanrı” dediği şeyle
bir ilgisi vardır. “Tanrı” her
evliliğe, sadece uzun sürmesi
için kuvvet vermekle kalmaz;
aynı zamanda Kendisini de
vererek çifte destek olur. Tanrı
bu evet'in tesirini hisseder. Onu
onaylar ve güçlendirir, savunur
ve korur. Bütün bu nedenlerden
dolayı, nihayetinde evlilikte
varlıkları birleştirenin Tanrı'nın
kendisi olduğu söylenebilir.
Ancak Tanrı, varlıkları evlilik
yoluyla birleştirirse bile, bu,
bu varlıkların evet'lerinin
kırılganlığını ve evliliklerinin
sallantıya girmesini
deneyimleyemeyecekleri
anlamına gelmez. Aşk orada
olsa bile, çiftler arasında bazı
sınavlar da yaşanır. Hiçbir çift
sağlam değildir. Bunun sebepleri
vardır. İlk olarak, birbirimizi
sevsek bile, tercihimizi her
zaman kendimizden yana
yaparız. Bunun ardından her
zaman diğerinin hayal kırıklığına

Gerçek aşk sonsuza dek süren
ve iki varlığı
ebediyen birbirine bağlayan
bir evettir. Tabii ki bu, insanın dikkatsizce
dile getireceği
düşüncesiz bir
evet olmamalıdır.
uğraması gelir. Belki de insanın
kalbine, iki tarafın sadece
birbirlerine uygun olmadığı
duygusu gizlice süzülüverir.
Bütün bunlar bir evliliğin
başarısızlığını açıklayabilir,
ancak ayrılığı veya boşanmayı
haklı çıkarmaz. İsa, Yahudilere
boşanmanın Eski Antlaşma
insanlarına yalnızca “yürek
katılığı” nedeniyle izin
verildiğini açıkça gösteriyordu
(Markos 10:5). Ve öyle ya da
böyle, insanların evliliğindeki

tüm dramlarda, bir tür “kalpte
doku sertleşmesi” gizlidir. Varlıklar
kendilerini kapatır ve kilitler. Bir
diğerinin ıstırabı, diğeri tarafından
artık neredeyse hiç hissedilmez.
Duyarlılık öylesine donuklaşır ki kalp
adeta katılaşır ve duyarlılığın yerini
herhangi bir şey hissedemeyen bir
kalp alır. Dışarıdan bakıldığında, sevgi
akışının ilk defa ne zaman kırıldığını
belirleyemeyiz. Genellikle eşlerin
kendileri bile bunu artık bilemezler.
İsa bizi uyarmayı asla bırakmaz.
İlişkiyi tahrip eden şey, kalbin
sertleşmesidir.

olana bağlayan dünyevi
bir gerçekliktir. Ancak,
evliliğin kutsallaştırılmasının
sadece vaftiz edilmiş iki kişi
arasında telaffuz edilen evet
sayesinde geçerli olduğunu
unutmamalıyız. Evliliklerinin
birbirlerine söyledikleri evet
sayesinde hüküm kazandığı
gerçeğini küçümsememeliyiz.
İnanç ve vaftiz, yaşamlarını
Rab'de ortak bir şekilde
kurmak için, belirli bir manevi
güçle evlenen Hristiyanlara
verilir.

İsa, evliliğin Tanrı'nın yaratıcı
planının parçası olduğunu hatırlatır
İsa'nın evlilik konusunda belli
bir tavra sahip olduğu fazla
vurgulanmayan bir gerçektir. Bu
O’nun öğretisinin bir parçasıdır. İsa
çok şaşırtmıştır. Kendi döneminin
evlilik yasası anlayışını kırmıştır.
Erkekler tarafından oluşturulan
düzenin uzağındadır ve evlilikte
erkek ile kadının birleşmesini isteyen
Tanrı'nın projesine atıfta bulunur.
Yaratıcı Tanrı'nın iradesi, evliliğin
özelliği, kesin ve indirgenemez
olmaktır.

Dinî gelenek de haklı
olarak, evliliğin kutsallığını
birbirlerine verenlerin
eşlerin kendisi olduğunu
söyler. Rahip, sadece evlilik
yeminine tanıklık eden şahit
ve bütün kiliselerin özel
olarak görevlendirdiği bir
temsilci (tıpkı eşlerin şahitleri
gibi) olarak müdahalede
bulunur. Müminlerin ortak
ilahî görevlerinin bütünüyle
uygulamaya sokulduğu
Hristiyan evliliğinin bu özgün
yapısının tamamen ortadan
kalkması ve bu gizemin
diğerleriyle (örneğin tövbe
ve barışma gizemiyle) aynı
formda olması talihsiz olurdu.
Bu gizemde rahibin bir
görevinin olmaması önemlidir.

İsa öğretisinde evlilikten bahsederken,
bunu esenliğin alanına dahil eder
ve Tanrı'nın Krallığı'nı ilan ederken
bu konudan da bahseder. İsa, evlilik
konusunda belli bir tavır takındığında
ve Tanrı'nın Krallığı'nın gelişini vaaz
ederken bu konuyu da vaazına dahil
ettiğinde derhal şöyle bir sonuç
ortaya çıkar: İsa, bu evliliğin içinde
sevginin gücünü kullanarak, Rab
olarak tezahür edecektir. Mesih İsa,
ölümü ve Dirilişi ile, Hristiyanlara,
Ruh'unun gücünde, orijinal yaradılışa
uygun bir evliliği yaşamanın gerçek
imkânını sağlar. Bundan böyle, evlilik
artık “doğal” değil, doğaüstü bir
fenomendir.
Bu anlamda, evlilik kutsaldır,
yani bizi aynı zamanda ilahî
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Evlilik, esenliğin yoludur
Evliliği kutsal kılan şey
evlilik töreninde yatmaz.
İşin özü, kendini gündelik
yaşantıda inşa eden evlilik
yoluyla, evli çiftlerin Tanrı'ya
doğru birlikte yol almasıdır.
Evlilik, Hristiyanlığa göre
algılandığı takdirde, Tanrı'ya
götüren bir araçtır. Evlilik
kendi içinde bir son değildir.
Kendini evliliğe adayan kişi
bilir ki onun bu adanmışlığı
kendisini kurtaran yoldur.

Kendini Hristiyan evliliğe adayan
Hristiyan, kendi tarzınca İsa'nın
adımlarını izlemeye adanır. Ve
bu da çarmıha kadar gidebilir.
Eğer evlilik çarmıhın yoluna da
adanıyorsa, bunun nedeni Rab'bin
bir tükenmek bilmeyen affından
ve sevgisinden beslenmesidir.
Evlilikte eşlerin sık sık sessiz bir
özveriye varan bağlılığı, İsa'nın
yoluna katılır. Çift arasında
yaşanan öfke anları, tatminsizlik
hisleri, ihanetler, hatalar, bunların
hepsi aşılabilir.
Evli çiftler Tanrı'dan koruma,
güç, kuvvet ve destek de alır.
Çünkü Hristiyan evliliği Tanrı'nın
katında yer alır, zayıflıklar tedavisi
olmayan kırılmalar değildir;
vazgeçişler onarılamaz felaketler
değildir. İnsanlığın diğer hiçbir
gerçekliği, evlilikte olduğu gibi,
Tanrı'nın varlığıyla bu denli
derinlemesine yıkanmamıştır.
Evlilik, kendini buna adayanlar
için gerçekten de esenliğin
yoludur. •

“Tanrı” her evliliğe, sadece
uzun sürmesi için kuvvet
vermekle kalmaz; aynı zamanda Kendisini de vererek
çifte destek
olur. Tanrı bu
evet'in tesirini
hisseder. Onu
onaylar ve güçlendirir, savunur ve korur.
39

Dosya

Kiliseyi Gerçekten
Bir Aile ile
Karşılaştırabilir miyiz?
Alexis Doucet | Rahip
Çeviri: Pınar Ercan

K

ilise'nin
büyük bir
aile olduğunu
duymak,
hatta internette böyle bir şey
okumak alışılmadık bir durum
değil. Günümüzde Kilise'ye
yakınlaşan birçok insan, bunu
yaparken gerçek ailelerini
bulmanın tartışmasız arzusu ve
umudunu taşır. Ancak Kilise'nin
bir aile olduğunu iddia etmek
biraz cesur bir iddiadır, çünkü
aile kelimesinin genel ölçüde
kabul edilen anlamına göre,
bir ailede insanlar arasında
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Günümüzde
Kilise'ye
yakınlaşan
birçok insan,
bunu yaparken
gerçek
ailelerini
bulmanın
tartışmasız
arzusu ve
umudunu taşır.

kan bağlarının varlığı kabul edilir.
Oysa bir kilisede toplanan insanların
çoğunluğunun böyle bir bağ ile hiçbir
alakası yoktur. Bir kilise, birbiriyle
hiç ilgisi olmayan, farklı ve çeşitli
kökenlerden oluşan insanları bir araya
getirir. Bir kilise aslında, bir araya gelmiş
fakat birbirlerini seçmemiş insanlar
topluluğudur (üye olmak için birinin
seçilmesinin ve seçimlerin özel kriterlere
göre yapılmasının gerektiği mezhepler
veya manastırların aksine). Bir kilisedeki
insanları birleştiren bağ (büyük ölçüde
ruhsal bir kazanım olmasına rağmen)
ne bir çıkar bağıdır ne de (kilisede
arkadaşlar edinmek son derece doğal

olduğu hâlde) bir dostluk bağı. Bir
kilisedeki bağlar her şeyden önce
duygusal değildir. Ortak bir inanca
(aynı Rab tarafından çağrıldığını
bilmek) ve bir projeye (aynı Rab
tarafından, birlikte daha kardeşçil bir
dünya kurmaya gönderilmek üzere
bir araya getirilmek) dayanmaktadır.
Ve bir kilisede bir arada bulunmanın
mutluluğunu sağlayan şey, Mesih'in
kendisidir; bizi kardeş kılan, cenneti
gölgeleyen büyük bir manevi ailenin
üyeleri Kıyamet kitabının Göksel
Yeruşalem olarak tanımladığı vaat
edilen cenneti müjdeleyen büyük
bir ruhani ailenin üyeleri yapan bir
Mesih.
Kilise'nin kan bağı anlamında bir aile
ile hiçbir alakası yoktur. Biz Hristiyan
olarak doğmadık. Hristiyanlık, kanla
aktarılmaz (oysa Yahudilikte, kişi eğer
Yahudi bir anneden dünyaya gelmişse,
kabul ettiği inanca bakılmaksızın
"otomatik olarak" Yahudi kabul
edilir). Bu açıdan bakıldığında,
Kilise'nin bir aile olmadığını iddia
ediyoruz. Yine de pek çok Hristiyan,
kendi kiliselerinde, aradıkları aileyi,
başka bir yerde bulamadıkları o
aileyi bulur. Bunun da birçok sebebi
vardır. Birçok inanan için bir kiliseye
ait olmak, güçlü ve rahatlatıcı bir
aidiyet hissi verir, çünkü bir kilisedeki
ilişkiler bir ailede bulunanlar kadar
güçlüdür. Bütün anlam karmaşası da
burada yatar. Bir kiliseye katılırken
güçlü bir aidiyet duygusu hissetmenin
yanlış bir tarafı yoksa bile, orada güçlü
ilişkiler kurmak tehlikeli olabilir;
zira insanlarla ilgili yaşanan bir hayal
kırıklığının, Kilise'nin kendisiyle
ilgili bir hayal kırıklığına dönüşme
riski vardır. Hiçbir kilise, üyeleri
arasında mükemmel bir uyumun
hüküm sürdüğü, her bir kişinin kabul
görme ve sevilme ihtiyacının hemen
karşılanacağı sevecen ve koruyucu
bir yedek aile asla olmayacaktır
(zaten böyle ihtiyaçlar kan bağının
bulunduğu ailelerde de karşılanmaz!).
Fakat her ne kadar Kilise kendini bu
şekilde sunmasa da her Hristiyan’ın
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kalbinde yatan arzu kilisenin
bunu mümkün olduğu kadar
sunmasıdır.
Kilise'nin yedek aile hissiyatını en
çok verdiği durumlar, orada sizi
dinleyen kardeşler bulduğunuz
zamandır. Fakat bu durumda
hangi aileden bahsetmiş oluyoruz?
Kesinlikle kardeşçe bir kiliseden
bahsediyoruz; fakat burası
aynı zamanda tüm tehlikelerin
de toplandığı yerdir, çünkü
Kilise'de şeytan iş başındadır. İşte
hayal kırıklığı! Kilise, Tanrı'nın
yeryüzünde başarıya erişmiş
krallığı değildir (her ne kadar
onun bir eskisi olsa bile). Kilise,
insan topluluklarının en iyisi
değildir. Şeytan, başka yerlerde
olduğu gibi oranın da daimî
üyelerinden biridir. O, bütün
ibadetçilerden fersah fersah daha
düzenli bir ibadetçidir. Sesinin
tüm konseylerde ve sinodlarda
duyulmasını sağlar. Bilfiil her
yerdedir, çünkü her Hristiyan’ın
kalbinde yer alır ve Mesih'in
insanlar arasında başlattığı
kardeşlik bağını koparmaya
çalışır. Ve de kan bağı bulunan
aileleri yok etmek için kullandığı
stratejinin aynısını kullanır.

İnsanları yargılamanın,
kıskançlığın tuzağına
düşürür, rekabeti teşvik eder,
karşılaştırma yapmaya zorlar.
Bu anlamda, Kilise kan bağı
aileleri gibidir, fakat bunların en
kötüsüdür.
Papa Françesko'un kendisi,
Kilise'den bir aile olarak
bahsetmek konusunda
isteksizdir. Papa Françesko,
2013 yılında verdiği bir
röportajda, (Katolik) Kilisesi'ni,
dünyanın durumunun
ciddiyetine dair derin bir
farkındalığı bulunmayan “savaş
sonrası bir sahra hastanesi”
olarak tanımladı. Ona göre
Kilise, bütün “küçüklerin”,
“zayıfların” ve hastaların, adalet
mücadelesinde bir müttefik,
ruh hastalıklarının tedavisine
bir deva bulabilecekleri bir
yer olmalıdır. Papa, maalesef,
papalık görevinin başından beri,
durumun böyle olmadığının
farkındaydı. Nasıl ki, kan bağı
aileleri her üyenin destek bulup

Kilise'nin bir
aile olduğunu
iddia etmek
biraz cesur
bir iddiadır,
çünkü aile
kelimesinin
genel ölçüde
kabul edilen
anlamına
göre, bir ailede
insanlar
arasında kan
bağlarının
varlığı kabul
edilir.
41
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dinlenebildiği birliktelik ve
sevgi dolu bir eve benzemekten
çok uzaksa, aynı şekilde
kalplerdeki sertlik ve üyeler
arasındaki gerçek dayanışmanın
eksikliği de Kilise'nin canını
yakar. Bir kilisede, hizmet
ve özveri değil de eleştiri ve
bireysellik hüküm sürerken,
kilise kendini küçüklere nasıl
yakın gösterip Tanrı'nın herkes
için olan sevgisine gerçekten
tanıklık edebilir? Kiliselerde
insanlar hakkındaki yargılar,
özellikle de en kırılgan
olanlarımız tarafından kötü
bir şekilde hissedilir. Birey,
onu ailesinden uzaklaştıran
aynı sebepten ötürü Hristiyan
cemaatinden de uzaklaşır: yani
yargılandığını hissettiğinde.
Kilise hastane, yedek aile,
biraz bunların hepsidir ve aynı
zamanda hepsinden biraz daha
fazlasıdır. Manevi düzeyde
Kilise, Tanrı'nın çocuklarının
büyük ailesi olarak adlandırılır.
Karşılaştırma yapıldığında,
kiliseler kendilerini Tanrı'nın
çocuklarının ailesi olmak için
Kutsal Aile'yi (Yusuf, Meryem
ve Mesih) model alır. Bu
manevi vizyona sahip olan
Kilise “ağabey” yerine Mesih'i
ve “anne” yerine Meryem'i
gösterir. Herkesin annesi
olarak Meryem'i gösteren
Kilise, dişi, hatta koruyucu
ve besleyici boyutunda ısrar
eder ve bu özellik Ortodoks ve
Katolik geleneğinde Protestan
geleneğine göre daha fazla
kabul görür. Kilise, görevine
sadık kaldığında, kendini
herkese herkesin annesi olarak
sunar. Meryem'den ve onun
mütevazi ve açık inancından
ilham alır. İnsanlara gösterdiği
ilgi açısından, çocukluk
dönemindeki Mesih ile sağduyu
ve cesaretle ilgilenmiş olan
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Meryem ve Yusuf'u taklit eder.
Aziz Augustinus (354-430),
Tanrı'nın çocuklarının oluşturduğu
büyük bir aile olarak Kilise'nin
hayalini kuruyordu. Tanrı'nın
Şehri adlı kitabında Kilise'den
“dürüst kişilerin Tanrı, melekleri
ve tüm azizleri ile birlikte
yaşadıkları, evrensel bir erdemliler
topluluğu” olarak bahseder.
Onun bu hayali gerçeklikten
uzak görünüyor. Bu doğru: tüm
kiliseler (inançları ne olursa olsun)
yalnızca erdemli bireylerle dolu
değildir. Üstelik Aziz Augustinus,
skandallarla sarsılan günahkâr
dünyevi kiliseden ziyade,
Mesih'in dönüşünden sonra bir
araya gelecek olan Tanrı'nın
çocuklarının ailesinden, o göksel
şehirden daha çok bahsetmiştir.
Nasıl ki, kan bağı aileleri bazı
üyelerinin saygısız davranışıyla
kirlenir, Kilise'nin saflığı ve
güzelliği de skandallarla kirlenir.
Fakat aile içerisindekilerden biri
hatalı olduğunda bütün bir aileyi
mahkûm etmeli miyiz? Kesinlikle
hayır. Üyelerinden biri hatalı
olduğunda Kilise tamamen itibarsız
mı olmalıdır? Yine hayır; ama pek
çok kişinin kafasında durum böyle
değil. Kilise'deki skandallar bize
her inanan cemaatin dönüşüme
davet edilen bir topluluk olduğunu
ve her zaman olacağını hatırlatır.
Dürüst ve erdemli bir insan olarak
yaşamak, sürekli sürdürülmesi
gereken bir mücadeledir. Saf kilise
diye bir şey yoktur.
Son olarak, Kilise bir kan bağı
ailesiyle karşılaştırılamasa bile,
kiliselerde olduğu gibi kan
bağı ailelerinde de sevgi bağını
kurmak ve güçlendirmek gibi
aynı mücadeleler yer alır. Bunu
için gereken malzemeler hizmet
ve bağışlamadır. Sevginin
olduğu yerde Mesih de vardır,
gerçek Mesih'in gerçek Kilisesi

de. Sevginin yaşandığı yerde,
Tanrı'nın istediği gibi bir aile,
Mesih'in yeryüzündeki Kilisesi'nin
küçültülmüş bir hücresi de vardır. •

Bu açıdan
bakıldığında,
Kilise'nin bir
aile olmadığını
iddia ediyoruz.
Yine de pek
çok Hristiyan,
kendi
kiliselerinde,
aradıkları
aileyi, başka
bir yerde
bulamadıkları
o aileyi bulur.
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Kimlik

Kalpten Vaftiz
Olmuş Biri:
Henri Bergson
Jeanne Ancelet-Hustache | Filozof, Hristiyan Mistisizmi Uzmanı
Çeviri: Pınar Ercan

H

enri Bergson
1859
senesinde,
Paris'te
yaşayan Yahudi bir ailede
dünyaya geldi. Fransız ve
Avrupa entelektüel çevrelerinde
ampirizm (Ampirizm,
duyumsal deneyimi tüm bilgi
veya inançların ve tüm estetik
zevklerin kaynağı olarak
gören bir dizi felsefi teoriyi
ifade eder) ve determinizmin
(Determinizm, tüm insan
eylemlerinin önceki hâlleri
tarafından belirlendiğini ve
insan iradesinin bu belirlemede
hiçbir değişikliğe neden
olmadığını söyleyen doktrindir.
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Bergson
gençliğinde
ilk önce
Matematikle
ilgilenir
ve sonunda
felsefeye
doğru yönelir.
Döneminde
hüküm süren
pozitivizme
büyük bir
güvensizlik
besler.

Dolayısıyla, bu sistemde insanlar özgür
iradeye sahip değillerdir ve eğer buna
sahip olduklarına inanıyorlarsa, buna
yalnızca görünüşte sahiptirler) zafer
kazandığı bir ortamda büyüdü. Tanrı'nın
varlığı ve özgürlük fikri sorgulanıyordu.
Determinizmin takipçileri için insan,
Tanrı'nın yerini almış olan ihtiyaç
mantığına hapsedilecekti.
Bergson gençliğinde ilk önce Matematikle
ilgilenir ve sonunda felsefeye doğru
yönelir. Döneminde hüküm süren
pozitivizme büyük bir güvensizlik besler.
“Ruhum, fizikokimyasal olayların ortaya
çıkardığı ölçülebilir ve hesaplanabilir
unsurlarla inşa edilmek isteniyordu.
Böylesi bir şey benim aklımda kendine
asla yer bulamadı.

Henri Bergson

İçsel yaşam bana dışarıdan gelen
tüm yeniden yapılandırmalara karşı
bir dik başlılık gibi geliyordu” diye
yazmıştı.
İlk çalışmalarıyla, varlığın (ya
da ruhun) temel benliği, kararın
verildiği yer olarak tanımlayacağı
bilince değinir. Düşüncesi onu
ruh ve beden arasındaki ilişkiyi
incelemeye iter. Bu da onu hafıza ve
madde üzerine düşünmeye götürür.
Beyin ve hafıza arasındaki bağı bilse
bile, beynin tek hafıza bölgesi, tüm
hatıraların biriktiği ve donduğu
yer olduğu fikrini reddeder. Hafıza
beyne sığmaz, taşar. Yaşam beynin
eseri değildir. Zihin veya bilinç
tüm vücuda yerleşmiştir. Zihni
vücuttan ayırmak imkânsızdır.
Aynı zamanda zihnin veya bilincin
bedenden bağımsızlığını korur.
Çünkü bunun için zihin özgürdür
ve özgürce hareket eder. Bu konuda
Bergson herhangi bir determinizm

“Ruhum,
fizikokimyasal
olayların
ortaya
çıkardığı
ölçülebilir ve
hesaplanabilir
unsurlarla
inşa edilmek
isteniyordu.
Böylesi bir şey
benim aklımda
kendine asla
yer bulamadı."

fikri ile arasına mesafe koyar.
Araştırmaları daha sonra onu
yaşamın kendisini ve özellikle de
yaşam ve zekâ arasındaki ilişkiyi
düşünmeye iter. Sonunda, insan
zekâsında bulunan ve yaratan
o momentumu, “hayati ivme”
dediği şeyi tarif etmeye başlar. Bu
hayati ivme, Tanrı'nın varlıktaki
işaretidir.
Hayata ve Tanrı'ya olan felsefi iç
görüleri, yaşamında zaten büyük
bir etkiye sahipti. Felsefesinin
yarattığı çılgınlık büyümekteydi.
O dönemlere tanıklık edenlere
göre, insanlar onun derslerine
koşarak giderdi. Dili yalın
ve kesindi. Notları olmadan
konuşurdu. Tutumu ve ses
tonu büyük bir alçak gönüllük
içerirdi.
Kitapları birçok dile çevrildi.
Hâlâ zamanının en önemli
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düşünürlerinden biri olarak kabul
edilir. Berrak düşüncesi birçok
insanın inanç yolunu bulmasına
yardım etti. Yazar ve şair Péguy'ye
göre (kendisi Bergson'un büyük bir
öğrencisidir), yükselen milliyetçiliğin
ve antisemitizmin karanlık yıllarında
“hem antisemitistleri hem de
fanatikleri püskürtmek için kalemi
ve kavrama şekli yeterince sert”
olan bir tek o vardı. Péguy ayrıca,
ustasının Fransa'ya manevi yaşamın
kaynaklarını yeniden açtığını
söylüyordu.
Bergson neredeyse 15 sene
boyunca (1914'ten 1930'a kadar)
artık kitap yazmaz, kendini derin
düşünce ve meditasyona adayarak
manevi gerçekleri keşfetmenin
yollarını arar. Bu meditasyon
yılları boyunca Hristiyan inancına
yaklaşır. Hristiyanlığın Tanrı'ya
erişim sağlayan ve “insan ruhunun
yenilenmesine” (Esenlik'ten bahsetme
biçimi böyleydi) izin veren tek din
olduğuna giderek daha fazla ikna
olur. Müjde'den giderek daha fazla
etkilenir. “Tarih, Müjde'nin insanlığın
gelişiminde bir kırılma noktası
oluşturduğunu görmemi sağlıyordu.”
1932'de “Ahlâkın ve dinin iki
kaynağı” adlı kitabını yayımlar. Bu
kitapta insanın tüm olgunlaşmasını
bulmak mümkündür. Bu çalışmasında
ahlâkı, bir yandan “statik” din
grubunun bakımını ve düzgün
işleyişini amaçlayan bir kurallar
kümesi olarak tanımlar, öte yandan
bu statik dini yaşamın, “dinamik”
veya “mistik” dinin hikâyelerini
ve açıklayıcı mitlerini inceler. Bu,
Tanrı'nın ruha nüfuz ettiği ve ruhun
dünyayı canlandıran yaşamın
momentumunu yakalayabildiği
bağlantıdır.
Bergson, Hristiyan mistisizmine
büyük ilgi duyduğunu itiraf eder.
Ona göre mistikler, Nietzsche'nin
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bahsettiği gerçek üst insanlardır.
Gittikçe kendisi de daha
mistik bir hassasiyet geliştirir.
“Derinliklerinden sarsılmış ruh,
durur, sanki onu çağıran bir sesi
dinliyormuş gibi. Sonra kendi
kendine dümdüz ilerlemesine
izin verir.
Onu hareket eden gücü
doğrudan algılayamaz, fakat
onun tarif edilemez varlığını
hisseder, ya da tahmin eder. İşte
o zaman muazzam bir neşe, bir
esrime gelir ve ruh orada emilir.
Tanrı oradadır ve ruh da O'nun
içindedir” diye yazar.
Kişisel araştırmasında Bergson,
çalışma ve tecrübe kaynaklarına
dayanarak gidebildiği kadar
ileri gitti. Araştırmaları onu
Hristiyan inancının eşiğine
götürdü. Kendisi hakkında
“Ben her zaman Müjde'ye geri
dönüyorum; benim gerçek
manevi vatanım odur ve Mesih'in
kendisi hakkında söylediği
hiçbir şey beni şaşırtmaz ya da
beni hayal kırıklığına uğratmaz”
diyecektir.
İkinci Dünya Savaşı başladığında
Bergson 80 yaşının üzerindedir.
Zaten hasta ve zayıftır. Kendi
yakınlarına bir Hristiyan
olduğunu itiraf eder, ancak
zulüm gören Yahudi halkına ve
özellikle de (o sıralarda kilisede
de var olan) antisemitizme karşı
direniş ruhuyla dayanışma
içinde olmak için vaftiz olmayı
reddeder. Bununla beraber
vasiyetnamesinde "Hristiyan" bir
cenaze töreni ister. Bir toplama
kampında üzücü bir sonu
yaşamadan, 3 Ocak 1941'de
kendi evinde ölür. Tabutunun
üstünde Hristiyan dualar
okuması için bir rahip davet
Ailesi
edilir.Cheshire
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Hristiyanlığın
Tanrı'ya erişim
sağlayan ve “insan ruhunun
yenilenmesine”
(Esenlik'ten
bahsetme biçimi böyleydi)
izin veren tek
din olduğuna
giderek daha
fazla ikna olur.
Müjde'den giderek daha fazla
etkilenir. “Tarih, Müjde'nin
insanlığın gelişiminde bir kırılma noktası
oluşturduğunu
görmemi sağlıyordu.”

Roma Mektupları

Hristiyan Evliliğin
Güzelliği
Aziz Petrus Meydanı, Vatikan, 6 Mayıs 2015
Papa Françesko
Çeviri: Pınar Ercan

A

ile üzerine
dinî eğitim
yolculuğumuzda,
bugün doğrudan Hristiyan
evliliğinin güzelliğine
değiniyoruz. Bu sadece kilisede
çiçekler, tören kıyafetleri ve
fotoğraflarla gerçekleşen bir
tören değildir. Hristiyan evliliği,
Kilise'nin içinde gerçekleşen
ve aynı zamanda yeni bir aile
topluluğunun başlangıcına
işaret ederek Kilise'yi yapan bir
gizemdir.
Elçi Pavlus ünlü ifadesinde
şöyle özetler: “Bu sır büyüktür;
ben bunu Mesih ve kiliseyle
ilgili olarak söylüyorum" (Ef.
5, 32). Pavlus, Kutsal Ruh'tan

Pavlus, Kutsal
Ruh'tan esinlenerek, eşler
arasındaki
sevginin, Mesih ve Kilise
arasındaki sevginin sureti olduğunu söyler.
Akıl almaz bir
onur!

esinlenerek, eşler arasındaki sevginin,
Mesih ve Kilise arasındaki sevginin
sureti olduğunu söyler. Akıl almaz bir
onur! Fakat gerçekten de bu onurun
Tanrı'nın yaratıcı tasarımında yeri vardır
ve Mesih'in lütfüyle sayısız Hristiyan çift
sınırlarına, günahlarına rağmen bunun
farkına varmıştır!
Mesih'teki yeni yaşamdan bahseden
Aziz Pavlus, Hristiyanların - hepsinin birbirlerini tıpkı Mesih'in onları sevdiği
gibi sevmeye, yani “birbirlerine bağımlı
olmaya” (Ef. 5, 21) çağırıldıklarını söyler;
bu da birbirlerine hizmet etmek anlamına
gelir. Burada karı-koca ile İsa-Kilise
arasındaki benzetmeyi kullanır. Bunun
kusurlu bir benzetme olduğu açıktır.
Ancak bizler bu benzetmedeki ruhsal
anlamı görmeliyiz; bu, Tanrı'nın lütfüne
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güvenen her erkeğin ve kadının
erişebileceği çok yüksek, devrimci
ve aynı zamanda yalın bir anlamdır.
Koca - der Pavlus - karısını “kendi
bedeni gibi” (Ef. 5, 28) sevmelidir;
onu Mesih “Kilise'yi nasıl sevmiş ve
onun uğruna kendini feda etmişse”
(Ef. 5, 25) öyle sevin. Fakat şu
anda burada bulunan kocalar,
acaba siz bunu anlayabiliyor
musunuz? Yani karınızı Mesih'in
Kilise'yi sevdiği gibi sevmeyi? Bu
şaka değil, ciddi bir meseledir!
Erkeklerden, Mesih'i örnek alarak,
sevgi ve onur için talep edilen bu
radikal adanmanın etkisi, Hristiyan
cemaatinde muazzam ölçüde
büyük olmuş olmalıdır. Adanma ve
saygının özgün biçimde karşılıklı
olmasını yeniden tesis eden bu
Müjdesel yeniliğin tohumu, tarih
boyunca yavaş yavaş olgunlaşarak
sonuçta galip gelmiştir.
Evlilik gizemi büyük bir iman
ve sevgi hareketidir: Tanrı'nın
yaratıcı eylemine inanmak ve
kocayı durmadan kendisinin ve
hatta karısının ötesine geçmeye
iten bu sevgiyi yaşamak için
gerekli olan cesarete tanıklık eder.
Hristiyanlık’ta yatan koşulsuz ve
sınırsız sevmeye yönelik çağrı, aynı
zamanda Mesih'in lütfuyla evliliği
oluşturan özgür rızanın temelinde
de bulur.
Kilise'nin kendisi her bir Hristiyan
evliliğinin tarihine tamamen katılım
sağlar: kendini evliliğin başarıları
ile inşa eder ve başarısızlıklarından
muzdarip olur. Fakat kendimize
ciddiyetle sormalıyız: Mesih ve
Kilise tarihi ile evlilik ve aile
arasındaki bu kopmaz bağı
inananlar ve ruhbanlar olarak
bizler sonuna kadar kabul ediyor
muyuz? Bu sorumluluğu ciddiye
almaya, yani her evliliğin yolunun
Mesih'in Kilise için sahip olduğu
sevgi yoluyla aynı olduğunu
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söylemeye istekli miyiz? Bu
harika! Saflığıyla bilinen ve
yeniden oluşturulan, insana has
bu gizemin sahip olduğu bu
derinliğe baktığımızda, evlilik
gizemini karakterize eden ikinci
büyük bir ufuk açılır. “Rab'bin
içinde evlenme” kararı aynı
zamanda misyoner bir boyut
da içerir; bu, kişinin kalbinde
Tanrı'nın takdisine ve Rab'bin
herkese sunduğu rahmetine
aracılık etmeye hazır olmak
anlamına gelir. Aslında, Hristiyan
eşler Kilise'nin misyonuna
eşler olarak katılırlar. Bunun
için cesaret gerekir! Bu yüzden
yeni çiftleri selamlarken, "İşte
cesur insanlar" derim, çünkü
insanların birbirini Mesih'in
Kilise'yi sevdiği gibi sevmesi için
cesaret gerekir.
Gizemin kutlanması, Kilise'yi
sevmeyi içeren büyük görev
adına, aile hayatının ortak
sorumluluğunu göz ardı etmek
anlamına gelmez. Nasıl ki
Kilise hayatı her defasında
bu eş ittifakının güzelliği
ile zenginleşiyorsa, ittifakın
kötüleştiği her defasında da
fakirleşir. Kilise tüm inanç, sevgi

Yeni çiftleri
selamlarken,
"İşte cesur
insanlar"
derim, çünkü
insanların
birbirini
Mesih'in
Kilise'yi sevdiği
gibi sevmesi
için cesaret
gerekir.

ve umut armağanlarını sunabilmek
için, eşlerin cesaretli sadakatine,
gizemlerinin rahmetine ihtiyaç
duyar! Tanrı'nın halkı, eşlerin her
gün yürüdükleri inanç yollarına
-sevgi ve umut içinde, bu yolun
bir evlilikte ve bir ailede içerdiği
tüm keyif ve sıkıntılarla beraberihtiyaç duyar.
Böylece yol sonsuza kadar izlenir;
bu, sevginin yoludur. Mesih, Kilise
ile ilgilenmekten asla vazgeçmez:
O her zaman onu sever, onu her
zaman kendisi gibi korur. Mesih
insan görünümlü yüzündeki
her türlü lekeyi ve kırışıklıkları
gidermeye devam ediyor. Bir
çiftten diğerine, bir aileden
diğerine geçen Tanrı'nın gücünün
ve hassasiyetinin bu parlaklığı çok
güzeldir. Aziz Pavlus haklı: bu
gerçekten “büyük bir gizem”! Bu
hazineyi insanlığımızın “toprak
kaplarında” taşıyacak kadar
cesur olan erkekler ve kadınlar,
-bu cesur erkekler ve kadınlarKilise için, ayrıca tüm dünya için
evrensel bir kaynak! Tanrı bunun
için onları binlerce kez kutsasın! •

ARTEO

Hristiyanlık'ta
Sanat ve İkonalar

“İkona, tasvir ettiği
kaynaktan doğar” Basileios.

H

ristiyanlıkta
sanat olgusuna
genel olarak
bakıldığında
geniş kapsam içeren bir konu
olarak karşımıza çıkar. Bir taraftan
ilk akla gelen ikonalar olmakla
birlikte, Rönesans ile başlayan sanat
anlayışlarında dini ve mitolojik
konuların öncelikli ele alınışlarıyla
gelişen süreçte sanatçılar, kutsal
konuları yüceltmek içgüdüsüyle
yapıtlar üretmişlerdir. Başlangıcı
4. yüzyıla dayanan, Bizans
İmparatorluğu’nda, etrafını kuşatan
Batı Roma İmparatorluğu’ndan
çok daha zengin olan ve gittikçe

Rönesans ile
başlayan sanat
anlayışlarında
dini ve
mitolojik
konuların
öncelikli ele
alınışlarıyla
gelişen süreçte
sanatçılar,
kutsal konuları
yüceltmek
Resim: Çarmıhın Dibindeki Meryem,
içgüdüsüyle
Laurent de la Hyre
yapıtlar
üretmişlerdir.

Doğu’ya doğru sürülen girift
dinsel imgelem dünyasından
beslenen yeni ve incelikli görsel
bir dil gelişmişti. “En önemli
konusu Hristiyanlık olan Bizans
Sanatı, kilisenin öğretileri sistemli
bir hale geldikçe, bu öğretilerin
nasıl tasvir edileceğine dair
kesin kurallara bağlanmaktaydı.
Vücut hareketleri, hatta renkler
bile çeşitlemeye açık olmayan,
kesin anlamlar kazanmaktaydı”
(Cumming,2006:64). Bu da
Hristiyanlık sanatının karakteristik
yapısındaki değerleri ortaya
çıkartmıştır. Sanat tarihindeki
bu sürecin öncesinde ve Bizans
İmparatorluğu’nun kuruluşuyla
ortaya çıkan İkonalar dini
tasvirlerin temelini oluşturmuş
ve günümüze büyük bir miras
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olarak gelmiştir. İkonalar, Ortodoks
dünyasında önemli bir yer
tutmaktadır. Hatta ikona deyince
ilk önce kendine özgü yapısıyla
Ortodoks ikonaları akla gelir.
“Kutsal Kitap’taki olayları inananlara
anlatmanın en iyi yollarından
birisi görsel temsiliyeti kullanmak
olmuştur. Böylece inancın hem
hızla yayılması hem de kilisenin
arzu ettiği biçimde anlaşılması
sağlanmıştır” (Boynudelik,2015:1).
İkona denildiğinde, kelimenin dar
anlamıyla Ortodoks dünyasındaki
taşınabilir, çeşitli ebatlardaki ahşap
panolar üzerine yapılan dini konulu
tasvirler kastedilir. Kelime kaynağını
Grekçe “Eikon” (resim, suret,
tasvir) sözcüğünden almaktadır.
Ortodoks İkonaları kiliselerde,
manastırlarda, saraylarda, aziz ve
din şehidi türbelerinde, okullarda,
askeri alaylarda, evlerde hatta
dindar insanların üzerlerinde bile
yer alır. Teknik olarak mumlu veya
yumurtalı boyalarla ahşap üzerine,
bazen de ahşaba gerilen keten bez
üzerine yapılan ve gerektiğinde
metal bir malzemeyle koruma altına
alınan, minyatür-mozaik tekniği
ile de gerçekleştirilen bu sembolik
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resim sanatının Ortodoks
dünyasındaki rolü ve önemi,
ibadet edenlerin kutsal
duygularına yön vermesi
anlamında büyüktür. “Kutsal
kabul edilen ikonaların ilk
fonksiyonu öğretmek, eğitmek
değil, hizmete yönelik bir
ibadet aracı olarak kutsal
ışığa kanal teşkil etmektir.
Bu bakımdan ibadet unsuru
olarak kullanılan Ortodoks
ikonalarının resimleriyle
bütünleşmek yoluyla o
resmin arkasında var olan
gerçeğe ulaşılacağı fikri ibadet
ikonalarına farklı bir nitelik
kazandırmıştır (Akkaya,
2014:11)”.
Ortodoks inancına
göre, ikonalar kökenleri
itibarıyla, mucizevi bir
niteliğe sahiptirler. İlk
örneğinin insan elinden
çıkmadığına inanılan bu
ikonalar, yücelten, kutsayan,
saflaştıran ve aydınlatan ilahi
yaşamın dini tasvirleri olup,
Tanrı’nın bütünlüğünün bir
yansıması ve ümit sembolü
olarak görülürler. Kutsal
Ruh’un ikonaların içinde
mevcut olduğuna inanılır.
“Dolayısıyla gerçeğin
bütünü de ilahi bir ikonadır
ve ikona içindeki duyum
da Tanrı’nın kendisinin
benzerliğinde yaratılmış
çok özel bir ilahi kaynaktan
beslenir. Kutsal ikonalar
ilahi ilimle de yakından
temas halinde görülürler.
Ortodoks dünyasında kabul
gören bir gerçek de bilginin
aslında insan oğluna Kutsal
Ruh tarafından sunulan
bir hediye olduğu ve ilim
yoluyla sonsuz güzelliklerle
bütünleşilebileceğidir
(Akkaya, 2014:13)”.
Sanat tarihinde, estetik ve
kendine özgü karakterleriyle

“İbadet eden
için ilahi alemi
ulaşılabilir
kılan ikonaların
önünde saygıyla
eğilmenin ve diz
çökmenin yanı
sıra ikonalarla
fiziki temas
tavsiye edilmiş,
bir ikonaya
dokunmanın
şifa verici
güçleri olduğu
düşünülmüştür” (Abel,
2005:41)
ikonaları iki ana grupta
toplamak mümkündür. Birinci
grup, Ortodoks inancı ve
töreleri hakkında bilgi sahibi
olmayanların kavrayamayacağı
‘İbadet İkonaları’, ikinci grup
ise ‘Tanımlayıcı ve Didaktik
İkonalar’dır.
Ortodoks dünyasında ‘İbadet
İkonaları’ başlığı altında ele alınan
ikonalarda başta İsa, Meryem ve
Yahya olmak üzere melekler ve
kutsal şahıslara ait tasvirler yer alır.
Bu ibadet ikonalar kendi içlerinde
şöyle sınıflandırılır.
1. Elle yapılmadıklarına inanılan
2. Ortodoks İkonaları.
3. İsa İkonaları.
4. Meryem Ana İkonaları.
5. Aziz İkonaları.
6. Melek İkonaları.
7. Teslis (Kutsal Üçleme) İkonaları
Daha önce de belirttiğimiz
gibi, ikinci grubu teşkil eden
‘Tanımlayıcı ve Didaktik İkonalar’,

konularını daha çok Tevrat ve
İncil’den alırlar. Kilise takviminin
önemli olayları, Hristiyan yortuları da
bu gruptaki ikonaların yaygın konuları
arasındadır ve halkın eğitilmesine
görsel etkileriyle katkıda bulunurlar.
Tanımlayıcı ve Didaktik İkonalar da
şöyle sınıflandırılır:
1. Doğum İkonaları
2. Mabede Takdim İkonaları
3. Lazar’ın Diriliş İkonaları
4. Doktorlar Arasında İsa İkonaları
5. Kudüs’e Giriş İkonaları
6. Çarmıhta İsa İkonaları
7. Suretin Değişmesi İkonaları
8. İsa’nın Yaşamından Sahneler
İkonaları
9. Meryem’e Meleğin Müjdesi İkonaları
10. Meryem’in Ölümü İkonaları
11. Vaftizci Yahya’nın Şahadeti
İkonaları
12. Pentekost (Paskalya Yortusu)
İkonaları
13. Vaftiz İkonaları
14. Diriliş İkonaları
15. Göğe Çıkış İkonaları
16. Şüpheci Thomas İkonaları

Ortodoks
kiliselerinde
ikonalar
‘İkonastasis’
üzerinde
yer alırlar.
İkonastasis,
Tanrı’nın
konutu olarak
bilinen ana
sunak ile
inananların
toplandığı
alanı
birbirinden
ayıran bir
bölmedir.

17. Son Akşam Yemeği İkonaları
18. Ayak Yıkama İkonaları
19. Kutsal Haç İkonaları
20. Şubat Ayı Takvimi İkonaları
Genel Karakterleri itibariyle iki
grupta topladığımız ikonalar
kilise binalarına girdikten ve
yavaşça kilise ritüellerine dahil
olduktan sonra konulacak yerler
ideolojik olduğu kadar pratik
çözümlerle kararlaştırılmıştır.
“İbadet eden için ilahi alemi
ulaşılabilir kılan ikonaların
önünde saygıyla eğilmenin ve diz
çökmenin yanı sıra ikonalarla
fiziki temas tavsiye edilmiş, bir
ikonaya dokunmanın şifa verici
güçleri olduğu düşünülmüştür”
(Abel, 2005:41).
“Takdis ve tahsis töreniyle
hizmete adanan kutsal ikonalar,
Ortodoksluğun en karakteristik
yanlarından biridir. Ortodoks

kiliselerinde ikonalar
‘İkonastasis’ üzerinde yer alırlar.
İkonastasis, Tanrı’nın konutu
olarak bilinen ana sunak ile
inananların toplandığı alanı
birbirinden ayıran bir bölmedir.
İkonastasis, maddi dünya ile
tinsel alem arasında bir set
olmayıp, her iki alem arasındaki
sınırı simgeleyen bir niteliğe
sahiptir” (Akkaya, 2000:126).
Hristiyanlık sanatının özünü
oluşturan ve inananlar için
kutsal ışığa ulaşmaya bir araç
olan ikonalarla kaplanan
İkonastasisin üç kapısı olup,
bu kapılar yeryüzü krallığı ile
gökyüzü krallığı arasındaki
sınırda bulunduklarından,
yeryüzünden gökyüzü
krallığına geçişi temsil ederler.
“Ortodoks kilisesinin dini
sanatında geleneğe bağlılığın
sürmesi, sanatsal yetersizliğin
bir işareti olarak görülemez.
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İkonalar ve ikona sanatı, kendi
kültür içeriğinde ve ön yargısız
olarak değerlendirilmelidir.
Ortodoks kilise ressamlarını çoğu
anonim bir faaliyet içinde yer
almışlardır. Bir ikona resmi, bir
sanatçının eseri olmayıp, kutsal
niteliğiyle bu alanda uzmanlaşmış
manastırlarda gerçekleşir. Her
manastır, kuşaktan kuşağa önemle
aktarılan geleneğe sahip bir
okul konumundadır” (Akkaya,
2000:137). İkonalar aslında grup
eserleridir. Ustalardan biri gözleri,
bir usta saçı, üçüncü usta elleri,
dördüncüsü elbiseleri resmeder.
Böylece, sanattaki bireysellik
ortadan kalkmış olur. Buna bağlı
olarak üretim olgusunun kendisi
yaratıcılık niteliği kazanır.
Ağırlıklı olarak dini konuları
bünyesinde barındıran Hristiyanlık
sanatında ifade aracı olarak
ikonaların çok önemli yer tutması,
tarihsel süreçlerin ve inanış
biçimlerinin bir sonucu olarak
simgeleşmiş olmasıyla gerçeklik
bulmuştur. Bu ikonalar, dinsel
ritüellerin ve önemli kişi ve olayların
anlatımını adeta kalıplaşan biçimsel
anlatımlar yoluyla ortaya koyan, her
rengin, her biçimin anlamına işaret
eden estetiksel yapılarıyla sanat
tarihinde yerlerini almışlardır. •
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Fotoğraf: St. Nicolas
Kilisesi'nin İkonostasisi

Son Söz

Vahiy Kitabı'nın
Özeti
Ryan Keating | Pastör, Teolog

Resim: Philip James De
Loutherbourg

V

ahiy imanlıların
en çok merak
ettikleri
kitaplardan
biri ve aynı zamanda vaizlerin en
çok vaaz vermekten çekindikleri
kitaptır. Son iki yıldır Kıbrıs’ta
yaşamaya karar verdikten
sonra bu kitap hakkında
düşünüyorum. Yuhanna, artık
Anadolu’da yaşayamadığı için
sürgün olarak bir adada teoloji
üzerinde yazan bir öğretmendi.
Bu konuda Yuhanna’yla birçok
ortak noktamız var ve belki bu

Vahiy
imanlıların
en çok merak
ettikleri
kitaplardan
biri ve aynı
zamanda
vaizlerin
en çok vaaz
vermekten
çekindikleri
kitaptır.

yüzden onu özel bir şekilde
benimsemeye başladım.
Küçüklüğümde Vahiy kitabını
korkunç ve gizemli bir
kitap olarak görüyordum.
Etrafımdaki insanlar onu gizli
şifrelerle dolu bir kitap olarak
okurlardı. Sanki Mesih İsa’nın
ne zaman döneceğini gizli
bir şekilde anlatmak gibi bir
amacı vardı. Zamanla farklı
bir şekilde okumaya başladım
ve bu günlerde bu kitabı çok
seviyorum. Dengeli, cesur, estetik
olarak muhteşem bir yazı.
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Bence kitabı korkunç yapan iki
etken var. Tarihsel bağlamı ve
edebiyat türünü anlamadıkları
için insanların yanlış beklentileri
oluyor ve hemen ayrıntılara
girdikleri için kitabın geniş
anlamı kayboluyor. Bu
makalede Vahiy’le ilgili bütün
tartışmalı noktaları çözmeye
çalışmayacağım. Bağlamı ve
edebi türü hakkında bazı
şeyler paylaşmak istiyorum ve
her bölümün kısa bir özetini
çıkarmak istiyorum ki bu kitabın
ana mesajı ortaya çıksın.
Bağlam ve Edebi Türü

Birinci yüzyılın ikinci yarısında,
Mesih İsa’nın öğrencisi Yuhanna,
Patmos adasında sürgündeyken
Batı Anadolu’daki yedi kiliseye
birer mektup gönderdi. Roma
İmparatorluğu Hristiyanlığı bir
tehdit olarak gördüğü için yok
etmeye çalışıyordu. İmparatora
tapınmayanlar vatan haini
olarak yargılanıyordu ve bazen
öldürülüyorlardı.
Vahiy ‘apokaliptik’ bir kitaptır.
Apokaliptik eski bir Yahudi
edebiyat türüdür. Sembolleri
kullanarak yaşadığımız olayların
nihai anlamlarını açıklıyor. Bu
edebi anlatım şekli Tanrı’nın
bakış açısından dünyanın
gidişatını açıklamayı amaçlıyor,
sanki yer ve gök arasındaki
perde çekiliyor ve her şeyin
gerçek anlamını görüyoruz. Eski
Antlaşma’da Daniel kitabına
bu edebiyat türünün başka
bir örneğini görüyoruz. Kutsal
Kitap’ta olmayan ve Yahudi
halkı arasında yaygın olan
birçok örneği vardır. Özellikle
Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma
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arasındaki dönemde bu
edebi tür gelişmiştir. Vahiy
bu edebiyatın en görkemli
örneğidir. Vahiy aynı zamanda
peygamberliklerle dolu bir
kitaptır. Tanrısal gerçekleri
ilan ediyor ve bazı yerlerde
henüz gerçekleştirilmemiş
olayları açıklıyor. Fakat Vahiy
gizli bir şifre değildir. Birinci
yüzyılda yaşayan imanlılar
bu mektubun sembolleri
anlarlardı ve kitabın ayetlerine
anlam verebilirlerdi. Biz ise
iki bin sene sonra yabancı
bir dilde ve farklı kültürden
gelen bu sembolleri aynı
şekilde anlamak için
biraz çaba göstermeliyiz.
Mesela, günümüzdeki
gazetelerde bazen siyasi
gerçekleri açıklayan ve onları
yorumlayan karikatürler
olur. Bazen bu çok sivri bir
eleştiri yöntemi de olabiliyor.
Semboller ve resimlerle
günümüzün olaylarına yorum
yapan bu figürleri hemen
anlıyoruz, çünkü güncel
olayları anlatıyorlar. Ama
yüz yıl önceki karikatürlere
bakarsak veya başka bir
ülkenin siyasi karikatürlerine
bakarsak bunları sınırlı bir
şekilde anlayabiliriz veya
herhangi bir anlam vermek
için zorlanabiliriz. Aynı
şekilde birinci yüzyılda
yaşayan orijinal okuyucular
için Vahiy kitabının sembolleri
anlaşılırdı.
Kitabın Ana Mesajı

Bu kitabın yazarı mesajını
anlamamızı istiyor ve
anlattığı yaşam tarzına

Tanrı bu dünyayı göremediğimiz yerlerde
ve şekillerde
kötülüğü ve sıkıntıyı kendi
yüceliği için
dönüştürerek
bile yeniliyor.
O’nun egemenliği geliyor.
göre yaşamamızı istiyor.
Vahiy’de iki egemenlik
karşılaştırılıyor. Bu dünyanın
egemenlikleri ekonomik
zenginlik ve askeri güç için
yaşıyorlar. Birçok insan da bu
egemenliklere göre yaşayıp
para ve güce tapınıyor.
Tanrı’nın egemenliği farklıdır
çünkü kralımız farklıdır.
Eskiden Babil’in yaptığı
gibi Roma İmparatorluğu
şiddet uygulayarak, insanları
ezerek yönetiyor. Fakat
bizim kralımız boğazlanmış
bir kuzudur. O düşmanları
için kendi canını feda
ediyor. Burada iki farklı
yaşam biçimi görülüyor.
Tanrı’nın egemenliğine göre
yaşayacaksak bu dünyanın
değerlerini reddetmeliyiz.
Tanrı bu kitapta kiliseleri
teşvik ediyor. Sıkıntı çektikleri
halde evrenin yönetimi
Tanrı’nın elindedir ve sonuçta
her şey O’nun istediği şekilde
gerçekleşecek. Tanrı gerçek
adalet getirecek ve O’nun
mükemmel ve sevgi dolu
olan egemenliği sonsuza

kadar sürecek. Baskı gören,
öldürülen bir halk için önemli
bir tesellidir. Aynı zamanda bir
uyarı var: imanlılar sevgiyi ve
adanmışlığı bırakmadan sona
kadar Mesih’in öğretisine ve
örneğine sadık olmalı. Mesih’in
yaptığı gibi canımızı feda edecek
kadar sadık kalanlar sonuçta
O’nun zaferine de katılacaklardır.
Şu anda tövbe etmek için, Mesih’e
iman etmek için ve O’nun işlerine
katılmak için bir fırsatımız var.
Tanrı adildir ve bir gün kötülüğü
yargılayacaktır. Bu dünyanın
egemenliklerine göre yaşayıp,
Tanrı’yı reddedenler sonsuz
bir şekilde zaten istediklerini
maalesef alacaklardır.
Şu anda Tanrı dünyada etkin bir
şekilde çalışmaktadır. Tanrı bu
dünyayı göremediğimiz yerlerde
ve şekillerde kötülüğü ve sıkıntıyı
kendi yüceliği için dönüştürerek
bile yeniliyor. O’nun egemenliği
geliyor. Hastalık, yolsuzluk,
yoksulluk, acı, ölüm ve kötülük
geçici gerçeklerdir. Bir gün o
iş tamamlanacaktır. Bir gün
içimdeki kötülük bile yok olacak.
Şu anda o gerçeğe göre yaşamaya
başlıyoruz.
Bazı Önemli Semboller

Apokaliptik edebiyat semboller
ve mecazlarla doludur. Bunun
örneği olarak Vahiy’de sayıların
sembolik anlamı vardır. Birçok
yerde on iki önemli bir rakamdır
ve genelde bu rakam Tanrı’nın
halkını simgeliyor. Mesela, Vahiy
4:4’te Mesih’in tahtın çevresinde
24 taht ve 24 ihtiyar var. İsrail’in
12 kabilesi vardı ve Mesih İsa’nın
12 elçisi vardı, Eski Antlaşma ve
Yeni Antlaşma, Tanrı’nın bütün
halkını simgeliyor.

Resim: Ottheinrich

Yedi ise bütünlüğü ve
kutsallığı simgeliyor. Mesela,
yedi kiliseye mesaj veriliyor.
Bunlar gerçek kiliseler ve
aynı zamanda bütün kiliseler
için geçerli mesajlardır. Altı
kötülüğün sembolüdür,
dolayısıyla canavarın sayısı
666. Bu rakam aynı zamanda
eski İbranice sayılı harf
sisteminde ‘Sezar Neron’
anlamına da gelebiliyor.
Böylece çok sert bir siyasi
eleştiriyi de içeriyor. Yani,
Yuhanna, Roma İmparatoruna
şeytani canavar diyor.
Kitabın gidişatı dört farklı
yedilik olarak devam ediyor.
Bahsettiğimiz yedi kiliseyle
başlıyor. Ondan sonra yedi
mühürlü bir tomar dünya
tarihinin anlamını simgeliyor.
Ancak Tanrı her şeyi anlıyor,
her şeyi kontrol ediyor ve
her şeyin sonucunu görüyor.
O’na güvenebiliriz. Sonra

yedi borazanı görüyoruz.
Borazanlardan öğreniyoruz
ki şu anda dünyada kötülük
olduğu halde Tanrı adalet
getiriyor. Biz göremezsek bile
Tanrı sıkıntıları bile kendi
planı için kullanabiliyor. Son
olarak Tanrı’nın gazabını
simgeleyen yedi tas var. Tanrı
kötülüğü yargılayacaktır.
Şu anda kötülük güçlü
görünse de bir gün gerçek
iyilik kazanacaktır, biz de
o yüzden iyilik yapmaktan
ve Tanrı’ya güvenmekten
vazgeçmemeliyiz.
Her Bölümün Özeti

1. Sıkıntılar içinde bile Mesih
İsa, evrenin egemen olan
kralıdır.
2. Tanrı’nın halkı sevgiyi
bir öncelik olarak korumalı.
Canları feda edecek kadar
Mesih İsa’ya sadık kalırlarsa,
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O’nun zaferine katılacaklardır.
3. Hayatlarımız ve inançlarımızı
Mesih İsa’nın örneğine göre pak
tutmalıyız.
4. Tanrı görkemli tahtından
bütün dünya tarihini yönetiyor
ve uluslar O’na tapınmalı.
5. Zaferli kralımız boğazlanmış
bir kuzudur!
6. Mesih İsa tarihin mühürlerini
açıyor. Mesih İsa egemen olduğu
için sıkıntılarımız anlamsız
değildir.
7. Tanrı’nın seçilmiş halkı Yahudi
ve Yahudi olmayan halklardan
ibarettir ve bütün uluslardan
insanlar var.
8. Felaket ve bela devam ettiği
halde her şey O’nun istediği
sonuca geliyor.
9. Tanrı ulusları tövbeye çağırdığı
halde, onlar isyan etmeye devam
edecekler.
10. Tanrı dünyadaki sıkıntıları
kendi adaletinin bir ifadesi olarak
çevirecektir.
11. Adalet için edilen dualar
Tanrı’nın hizmetkarları ve
egemenliği aracılığıyla yanıt
verilecektir.
12. Tanrı’nın halkı kötülüğe karşı
savaşmaktadır ve Tanrı göksel
savaşı çoktan kazandı.
13. Dünya krallıklarını
simgeleyen iki canavar ekonomik
baskı ve askeri güçleriyle Baba
Tanrı ve Mesih İsa’ya karşı
çıkıyor.
14. Dünyadaki yıkımlar
içerisinde Mesih İsa’nın
müjdesi ilerliyor. O’nun halkı
kurtulacak ve O’nun düşmanları
yargılanacaktır.
15. Tanrı’nın gazabı yedi tastan
dökülüyormuş gibi dünyada
görülecektir.
16. Tanrı, insanları saptıran
ve iyiliğe karşı çıkan dünya
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imparatorluklarına karşı
çıkacaktır.
17. Babil olarak tanımlanan
Roma imparatorluğu ve
onun gibi kötü egemenlikler
insanları günaha götüren bir
fahişe gibidir ama sonuçta
yenileceklerdir.
18. Dünyanın güçleri yenildiği
zaman uluslar ağlayacaktır
çünkü kötülüklerinden
faydalanıyorlardı.
19. Babil’in yenilmesinde
gökler sevinecektir çünkü
Tanr’nın nihai zaferi
yaklaşmaktadır.
20. Tanrı Şeytan’ın gücünü
sınırlıyor ve kendi yargıyı ve
adaletini getirecektir.
21. Tanrı bütün evreni
yeniliyor; yeni bir yeryüzü, yeni
bir gök olacaktır.
22. Sonsuzluk boyunca,
içinde kötülük olmayan
Tanrı’nın harika egemenliğinde
yaşayacağız. Bu davet herkes
için geçerlidir.
“Ne Mutlu”

Mesih İsa’nın vaazlarındaki
meşhur olan ‘ne mutlu’
sözlerine paralel olarak
Vahiy’de yedi tane ‘ne mutlu’
sözü var. Bu sözler de kitabın
özeti olarak anlaşılabilir.
Birinci ‘ne mutlu’ sözü
Vahiy 1:3’te bulunuyor:
‘Bu peygamberlik sözlerini
okuyana, burada yazılanları
dinleyip yerine getirene ne
mutlu! Çünkü beklenen
zaman yakındır.’ Vahiy bizi
belli bir yaşam tarzına davet
ediyor. Yazarın amacı sadece
gelecek ile ilgili inançlarımızı
değiştirmek değil. Bu kitabın
öğrettikleri değerlerimizi

ve davranışlarımızı
değiştirmeli.
Kitabın son bölümünde
yedinci ‘ne mutlu’ sözünü
görüyoruz. Vahiy 22:14’te
şöyle yazıyor: ‘Kaftanlarını
yıkayan, böylelikle yaşam
ağacından yemeye hak
kazanarak kapılardan geçip
kente girenlere ne mutlu!’
Daha önce geliştirdiği
sembolleri kullanarak,
kitabın mesajını özetliyor.
Mesih’e iman edip, ölüme
kadar bile O’na sadık
kalırsak bizim de beyaz
kaftanımız olacaktır. Tanrı
dünyayı yeniliyor, tekrar
günahsız bir hale getiriyor.
Biz de o yeni yaratılışa girip
sonsuza kadar yaşayacağız.
Vahiy görkemli, dahice
yazılmış, son derece güzel
ve pratik bir kitaptır. Birinci
yüzyıldaki okuyucu için
umut dolu ve aynı zamanda
kiliseyi ve dünyayı meydana
okuyan bir mesajı vardı.
Bugün bilinçli bir şekilde
okursak Vahiy bizim için
aynı şekilde geçerli bir
mesaja sahiptir. •

Mesih İsa’nın
vaazlarındaki
meşhur olan
‘ne mutlu’ sözlerine paralel
olarak Vahiy’de
yedi tane ‘ne
mutlu’ sözü
var.

