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ÖNSÖZ

Şu anda birinci bölümünü topluma sunduğum İsa 
hakkındaki bu kitap uzun bir gelişme evresinden geçti. 1930’lu ve 
40’lı yıllarda ben yetişmekteyken İsa hakkında bir dizi ilham verici 
kitap vardı: Kari Adam, Romano Guardini, Franz Michel Willam, 
Giovanni Papini ve Henri Daniel-Rops adlandırcağımız yazarlar
dan sadece bazılarıdır. Bu kitaplann tümü İsa Mesih anlatımlarını 
İncillere dayandırdılar. Onu dünyada yaşayan, tamamen insan olsa 
da aynı zamanda insanlara Rab’bi, Oğul olarak bir olduğu Rab’bi 
getiren kişi olarak anlattılar. İnsan olan İsa aracılığıyla o zaman 
Rab görünür hale geldi ve böylece gözlerimiz mükemmel insanı 
görmeyi başarabildi.

Ama durum 1950’li yıllarda değişmeye başladı, “tarihteki 
İsa” ve “inanılan İsa” arasındaki boşluk giderek büyüdü ve her 
ikisi de görünür biçimde birbirlerinden aynldı. Ama eğer insan 
olan İsa İncil yazarlarının çizdikleri tablodan tamamen farkkysa 
ve Kilise, öğretisinin temelini İncillerin şahidiğine dayandırıyorsa 
İsa’ya Mesih ve yaşayan Rabbin Oğlu olarak inancın anlamı ne 
olabilir?

Tarihsel-eleştiri ilmi ilerledikçe bu, altında imanın gerçek 
amacı —İsa’nın kendisinin bir bütün olarak — giderek belirsizleşip 
bulanıklaşarak İncillerdeki geleneğin kadan arasında daha belir
gin farklılıklara yol açtı. Aynı zamanda sadece Müjdecilerin kul
landıkları gelenek ve kaynakların gerisine giderek keşfedilebilecek 
olan bu İsa’nın yeniden yapılandırılmaları birbirleriyle giderek 
daha çok çelişkili hale gelseler de fikir yelpazesinin bir uç nok
tasında İsa sonuçta başarılı olmasa da iktidardaki güçleri devire
cek olan Romalılara karşı çalışan bir eylemciydi; diğer bir uç 
noktadaysa her şeyi onaylayan ve anlaşılmaz şekilde acı çeken 
alçakgönüllü bir ahlak hocasıydı. Bu yeniden yapılanmalann bir
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kısmını birbiri ardına okuyacak olursanız zamanla belirsizleşen 
bir ikonayı çözmekten öte onlann daha çok yazarlarının ve savun
dukları ideallerinin bir fotoğrafına benzediklerini hemen 
görürsünüz. O  zamandan beri İsa’nın bu anlatından hakkında 
gittikçe artan bir şüphe bulunmaktadır ama İsa’nın kendisi bu se
beple daha da uzaklaşmıştır.

Tüm bu girişimlerin ortak bir sonuç meydana getirir: İsa 
hakkında kesin olan bizim çok az bilgimiz olduğu kanısı ve yal
nızca daha sonraki bir aşamada onun Rab olduğuna inancın 
hakkındaki düşüncemizi şekillendirmiş olması. Bu kanı şimdiye 
dek geniş çapta Hıristiyanların akıllarına derinden işledi. Bu 
imanın çarpıcı bir durumudur çünkü onun işaret ettiği nokta 
şüphe içine yerleşmiştir: Her şeyin bağlı olduğu İsa ile yakın 
dosduk havada kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Rudolf Schnackenburg muhtemelen 20. Yüzyılın ikinci 
yansındaki en göze çarpan Almanca yazan Katolik bir yorum
cuydu. Yaşamının sonuna doğru imanı saran bu krizin onun üz
erinde derin bir etki bıraktığı açıkür. Son yorumculann sundukları 
tarihteki İsa’nın yetersiz olan tüm anlatımlarını göz önüne alarak 
nihai büyük bir eser bırakmak için çaba gösterdi: İncillerdeki İsa; 
Kutsal Kitap’taki İsa Öğretisi. Bilimsel araştırmalar ve eleştirili 
tartışmalar yüzünden kendilerini güvensiz hisseden imanlı Hıris
tiyanların kurtuluş getiren ve dünyanın Kurtancısı olan İsa Mesi
h’in şahsına olan inançlarına sıkıca tutunabilmelerine yardım 
etmeyi amaçlayan bir kitaptır (s. x). Kitabın sonunda Schnacken
burg yaşam boyu süren bilgeliğini özeden “Nasıralı İsa’nın tar
ihsel varlığınıntarihsel ve eleştiri yöntemleriyle bilimsel bir çabayla 
güvenilir yorumu sadece yetersiz bir şekilde başarılabilir” (s. 316); 
“bu gelenekleri bilimsel olarak yorumlama girişimleri ve onlan 
tarihsel olarak inanılır kılan şeye doğru izini sürme bizi geleneğin 
sürekli tartışılmasına ve hiçbir zaman tükenmeyen tartışmalı tar
ihe doğru sürükler” (s. 318).
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İsa hakkında, kendisi de yetersiz olmasına rağmen kul
lanmak zorunda hissettiği yöntemin kısıdamaları yüzünden 
çözemediği gerilim nedeniyle sıkıntı çekmektedir. Schnackenburg 
İncillerdeki İsa’yı gösterir ama bunu, sayesinde gerçek İsa’nın yal
nızca uzaktan görülebileceği geleneğin çok çeşitli kadarının bir 
ürünü olarak değerlendirir ve şöyle yazar: “Tarihi alan önceden 
talimin edilir fakat Müjdecilerin iman görüşü yerine geçer (s. 321). 
Şimdi kimsenin şüphe etmediği belirsiz olarak kalan şey tarihsel 
alanın aslında ne kadar genişlediğidir. Denilebilir ki Schnacken- 
burg gerçekten de tarihsel bakış olarak gördüğü ikna edici bir 
noktayı ortaya çıkartır: İsa’nın Rab ile olan ilişkisi ve onun Rab’be 
olan yakınlığı (s. 322). “Rab’be dayanmadan İsa’nın kendisi 
gölgede, gerçek dışı ve açıklanamaz olarak kalır” (s. 322).

Bu aynı zamanda kendi kitabımı oluşturacağım esas nok
tadır. Bu, İsa’yı kişiliğinin gerçek merkezi olan Peder ile olan bir
liğinin ışığında görür, bu olmazsa İsa’yı hiç anlayamayız ve bu 
merkezden İsa kendisini hala bugün bile bizim için mevcut kılar.

Emin olmak için İsa’yı kendi sunumumun özel 
çerçevesinde Schnackenburg’den öteye taşımak için kararlı bir 
girişimde bulundum. Bana göre Schnackenburg’nin Yeni Ant
laşma gelenekleri ve tarihi olaylar arasındaki ilişkinin anlatımında 
açıkça göze çarpan sorun İncillerin “adeta yeryüzünde görünen 
gizemli Rabbin Oğlunun bedenle giydirilmek istediğini” yaz
masıdır (s. 322). Buna karşılık olarak ben onların İsa’ya beden 
giydirmelerine gerek olmadığını çünkü zaten onun gerçekte 
beden almış olduğunu söylemek isterim. Şüphesiz soru hala 
yerinde kalır: Bu bedene geleneklerin sıkı ormanından geçerek 
ulaşılabilir mi?

Schnackenburg bize kitabının önsözünde 1943 yılında 
(sf. ıx) Divino Afflante Spiritu adlı resmi kilise bildirisiyle buna 
kapılarını açtığından beri Katolik teolojisinde kullanılmakta olan 
tarihsel-kritik yönteme kendisini borçlu hissettiğini söyler. Bu
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Kilise bildirisi Katolik yorumlar için önemli bir dönüm nok
tasıydı. Ama o zamandan bu yana hem içerde hem de Katolik 
Kilisesinin dışında yöntemle ilgili tartışma devam etti. Hem tama
men tarihi çalışmalarda hem de Kutsal Yazıların yorumunda kul
lanılan tarih yöntemiyle teoloji arasındaki etkileşime bağlı olarak 
yeni önemli yöntemler ortaya çıktı. İlahi Açınlama üzerine II. 
Vatikan Konsilinin Dogmatik Yasası Dei Verbum ileri doğru 
kararlı bir adım attı. Buna ek olarak Papalık Kutsal Kitap Komisy
onunun iki belgesi, yorumlar arasındaki tartışmalar süresince ol
gunlaşan önemli görüşleri anlatır: Kilisede Kutsal Kitabın 
Yorumu ve Yahudi Halkı ve Onların Hıristiyan Kutsal Kitabın
daki Kutsal Yazıları.

Bu belgelerden çıkanlan bu kitabı yazmamda bana re
hber olan yöntemin en azından geniş hatlarını yüzeysel olarak 
açıklamak istiyorum. İlk nokta özellikle teoloji ve imanın iç içe 
doğası yüzünden tarih metodunun yorum çalışmalarının kaçınıl
maz unsuru olmasıdır ve böyle kalacaktır. Çünkü Kutsal Kitap 
imanının tam özü bu gerçek tarihi olaylar hakkında olmasıdır. 
Tarih ötesindeki gerçekleri simgeleyen olayları anlatmaz aksine 
temeli bu yeryüzünde, burada gerçekleşmiş olan tarih üzerine ku
ruludur. Tarih gerçeği (factum historicum) Kutsal Kitap inancı 
için simgelerden oluşan değiştirilebilir bir şifre olmayıp onun üz
erinde durduğu temeldir: E t incarnatus est- bu sözleri 
söylediğimizde Rabbin gerçek tarih içindeki gerçek varlığını ka
bulleniriz.

Tarihi bir tarafa bırakırsak böylesi Hıristiyan inana yok 
olur ve başka bir din şeklinde değiştirilir. Öyleyse tarih ve bu an
lamda gerçeklik Hıristiyan inancının esas ölçütüdür, o halde iman 
kendini tarih yöntemine açmalıdır; gerçekte inanç bunu kendisi 
talep eder. Henüz bahsettiğim İlahi Açınlama Konsil Yasasının 
on ikinci paragrafı oldukça açık bir şekilde aynı noktaya değinir 
ve Kutsal Kitabı yorumlarken akılda tutulması gereken yöntemin
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bazı somut öğelerini listelemeye devam eder. Kutsal Kitap’ın yo
rumu hakkındaki Papalık Kutsal Kitap Komisyonunun resmi bel
gesi “Yöntemler ve Yorum Yaklaşımları” adlı bölümde aynı 
düşünceyi hayli geliştirir.

Tarihsel-eleştiri yönteminin Hıristiyan inancına yapısını 
veren gerekli bir araç olduğunu tekrarlayayım. Ancak iki noktayı 
daha eklemeliyiz. Bu yöntem yorumların ana ölçütüdür ama kut
sal yazıları Rabbin esinlediği bir bütün şeklindeki Kutsal Yazılar 
olarak gören kişi için yorumlama işini bunaltıcı kılmaz. Bu nok
taya ileride daha detaylı tekrar geri dönmemiz gerekecek.

Şimdilik tarihsel-eleştiri yönteminin kendisinin sınırlannı 
bilmek önemlidir ve bu diğer konu ikinci planda kalmalıdır. 
Günümüzde kendisinin Kutsal Kitap tarafından doğrudan yön
lendirildiğini sanan bir kişi için yöntemin birinci sınırı, doğası 
gereği onun kutsal sözü geçmişte bırakmak zorunda kalmasıdır. 
Bu bir tarih yöntemidir ve bunun anlamı metnin kaynaklandığı 
olayların o zaman etkin olan ortamını araştırıyor olmasıdır. Za
manın düşünce ve olaylannın ortamında yazarın ne söylemiş 
olduğunu ve neyi anlatmak istediğini ortaya çıkarabilmek için 
mümkün olan en doğru biçimde geçmişi belirlemeyi ve anlamayı 
hedefler. Kendinde doğru kalmak koşuluyla tarih yöntemi kutsal 
sözü geçmişe ait bir şey diye araştırmakla kalmayıp aynı zamanda 
da onun geçmişte kalmasına izin vermelidir. Günümüzle bağlan
tılı noktalara göz atabilir ve ilahi sözü zamanımıza uyarlamaya 
çalışabilir; yapamayacağı tek şey onu günümüzde var olan bir şeye 
dönüştürmektir -çünkü bu onun sınırlarını aşmak olur. 
Geçmişteki gerçeği yorumlarken izlediği duyarlılık onun hem 
gücü hem de sınırıdır.

Bu başka bir noktayla ilişkilidir. Tarih yöntemi olması ne
deniyle içinde tarihi olayların açıklandığı koşulların değişmezliğini 
varsayar. Bu nedenle incelediği ilahi sözleri insana ait sözler olarak 
ele alır. Titiz bir bakışta sözün içerdiği derin anlamla ilgili bir
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şeyler sezebilir. Bir bakıma insan sözleri aracılığıyla daha yüksek 
bir boyutun seslerini yakalayabilir ve böylece yöntemin kendi 
sınırlanın açar. Ama onun özel amacı insan olarak insan sözüdür.

Sonuç olarak Kutsal Kitap’ın her bir kitabını onların 
tarih dönemindeki konumunda inceler ve daha sonra onlan kendi 
kaynaklarına uygun biçimde değerlendirir. Ancak tek Kutsal 
Kitap olarak bu yazılann tümünün birleşmesini yöntem doğrudan 
tarihi bilgiler olarak kabul edemez. Şüphesiz gelişmenin hadarını 
inceleyebilir, geleneklerin gelişimini ve bu anlamda onların nasıl 
bir araya gelip tek Kutsal Kitap’ı oluşturduklannı görmek için ki
tapların her birinin ötesine bakabilir. Bununla beraber parçaların 
daha sonra birleştirildikleri süreci izleyerek zaman içindeki bu 
geri hareketi tamamlamaya devam etse de her zaman tek tek ki
tapların kökenine geri giderek başlaması gerekir ki bunun da an
lamı onları kendi ortamlanna yerleştirmektir.

Geçmişi bilmek adına yapılan tüm çabaların sınırlarını 
aklımızda bulundurmak zorundayız; hiçbir zaman varsayımların 
alanının ötesine çıkamayız çünkü geçmişi bu güne asla taşıya
mayız. Elbette bazı varsayımlar kesinlik derecesindedirler ama 
genel olarak emin olduklarımızın sının hakkında bilinçli olmalıyız 
—gerçekten de çağdaş yorumlar tarihi, bu sınırı mükemmel 
biçimde açığa çıkarır.

O halde şimdiye dek bir taraftan tarihsel-eleştiri yöntemi 
hakkında önemli bir şey söyledik diğer taraftan da onun sınır
larını tanımladık. Sadece sınırdan daha fazla bir şey ümit ederim 
açıklığa kavuştu: yöntemin esas yapısının kendisinden öte bir 
noktayı gösterdiği ve kendi içinde tamamlayıcı yöntemlere bir 
açıklık içerdiği gerçeği. Geçmişteki bu sözlerde bugün için an
lamlan hakkındaki soruyu anlayabiliriz; Kutsal Kitap’ın insan sö
zlerinde yankılanan insanlarınkinden daha güçlü bir ses; Kutsal 
Kitap’ın parçalarından her biri bir bakıma tek kitabı oluşturan 
canlı aşamayı işaret eder.
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Gerçekten de otuz yıl kadar önce bu son noktanın an
laşılması Amerikalı ilahiyatçıları kanonik yorumlar projesini 
geliştirmeye yönlendirdi. Bu yorumun amacı daha sonra 
parçalann her birine yeni bir ışık tutan bölümlerin her birini tek 
bir Kitap’ın bütünlüğünde okumaktır. İlahi Açınlama hakkındaki 
11. Vatikan Konsil Yasasının-12. Paragrafı bunu teolojik yorum
ların ana prensibi olarak açıkça vurgulamıştır: Kutsal Kitabı 
yazılmış olduğu ruhla anlamak isterseniz bir bütün olarak Kutsal 
Kitap’ın birliğine ve içeriğine bakmalısınız. Konsil her zaman 
Kilisenin canlı geleneğinin anlattıklannı ve inanç paralelliklerini 
(inanç içinde iç içe geçmiş olan benzerlikleri) dikkate alma zorun
luluğunu da vurgulamaya devam eder.

Şimdilik Kutsal Kitap’ın biriliği üzerinde duralım. Bu 
teolojik bir veridir. Ancak bu içeriğinde bir bütün oluşturan 
ayrışık olan yazılara dışarıdan uygulanarak yapılamaz. Çağdaş yo
rumlar Kutsal Kitap’tan Kutsal yazılara aktarılan sözlere şekil 
veren sürekli tekrar okuma aşamasını aydınlattı: Eski metinler 
tekrar ayrılır, yorumlanır ve yeni anlamlarıyla yeni bir bakışla 
okunur. Yeniden okunmakla üstü kapalı biçimde düzeltilen, derin 
ve geniş anlam eklenen gerçek anlamlarının uzantısında ortaya 
çıkan Kutsal Yazı haine gelirler. Bu sözün giderek kendi iç potan
siyelini açtığı büyümek için bir bakıma tohumlara benzediği ama 
yeni koşullann yeni deneyimlerin ve yeni acıların müdahalesine 
ihtiyaç duyduğu bir süreçtir.

Bu süreç şüphesiz doğrusal değildir ve genellikle hareket
lidir ama bunun İsa Mesih’in ışığında çözüldüğünü gördüğünüzde 
sürecin tek bir doğrultuda ilerlediğini, Eski ve Yeni Andaşma’nın 
birbirine ait olduklarını görebilirsiniz. İsa Mesih’i bütüne bir 
anahtar olarak gören ve bir bütün halinde ondan Kutsal Kitap’ı 
nasıl anlayacağını öğrenen bu Kristolojik yorumlama öncelikle 
iman hareketini gerektirir. Tamamen tarih yorumunun bir sonucu 
olamaz. Ancak bu iman hareketi mantığa dayalıdır -tarihsel man
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tık— ve bu şekilde Kutsal Yazıların özde birliğini görmeyi 
mümkün kılar. Aynı şekilde bizim onların tarihsel özgünlüklerini 
bozmadan onu şekillendiren her bir unsuru yeni bir açıdan anla
mamızı sağlar.

“Kanonik yorumlar” -Kutsal Kitap’taki her bir metni 
bütün anlayışında okumak- yorumların esas ölçütüdür. Bu tarih
sel-eleştiri yorumuna ters düşmez ama onu uygun anlamda teoloji 
haline gelebilmesi için somut biçimde ileriye taşır. Teoloji yo
rumlanılın iki bakış açısının daha bulunduğunun altını çizmek is
terim. Bir metnin tarihsel-eleştiri yoluyla yorumlanması 
sözcüklerin kendi zamanlarında ve özgün yerlerinden iletmeyi 
amaçladıklan tam anlamını ortaya çıkarmayı hedefler. Bu iyi ve 
önemlidir. Ancak bu türlü yeniden yapılandırmaların yalnızca 
göreceli bir kesinlik iddia edebilmesi gerçeğinden başka belli bir 
değerdeki herhangi bir insan söyleyişinin yazann kendi yaşadığı 
dönemde hemen farkına varmış olabileceğinden daha fazlasını 
içerdiğini akılda tutmak gereklidir. Bir söz konuşulduğu zamanın 
ötesine geçtiğinde kendi içinde daha derin bir değer taşır. Bu daha 
derin değer daha çok inanç-tarihi esnasında gelişen sözlere uy
gundur. Çünkü bu durumda yazar sadece kendi yetkisiyle kendisi 
adına konuşmamaktadır. Yazar kendisini destekleyen ilerleyen 
yolculuğunun sonraki evrelerini ve onun dolayısıyla gelecekteki 
olasılıklarını içeren bilinen tarih açısından konuşur. Sürekli olarak 
yeniden okuma ve sözcüklerden yeni anlamlar çıkarma, sözcük
ler kendi bünyesinde buna açık olmadıkça mümkün olamazdı.

Bu noktada esinlenmenin ne demede olduğu hakkında 
tarihsel düzeyde bile bir ışık yakalıyoruz: Yazar kişisel olarak, 
kendi adına konuşmaz. O  yaşayan, yani ne kendisi ne de başkalan 
tarafından oluşturulmayan ama iş başında bulunan daha büyük 
bir güç tarafından ileri doğru yönlendirilen tarihi bir olay içindeki 
canlı bir topluluk içinde konuşur. Kutsal Kitap’ın kesin bir doğru
lukla gösterdiği eski öğretideki dört farklı anlamı olan sözün



c,eşitli yönleri vardır. Kutsal Kitap’ın dört fikri yan yana sıralan
mış ayn düşünceler olmayıp zamanın ötesine geçen tek bir sözün 
larklı uzantılandır.

Bu hemen benim söz etmek istediğim ikinci bakışı akla 
getirir. Kutsal Kitap’ın ne her bir kitabı ne de bir bütün olarak 
Kutsal Yazılar sadece bir edebiyat eseri değildir. Kutsal Yazılar 
Rabbin ilahi yolunda ilerleyen, yaşayan halkının yüreğinden ortaya 
çıkmıştır ve aynı halkın içinde de yaşar. Kutsal Yazı kitaplannın 
içeriğinde birbiriyle etkileşim halinde üç kişisinin bulunduğunu 
söyleyenler olabilir. Öncelikle belli bir Kutsal Kitap metnini 
borçlu olduğumuz bir yazar veya yazarlar grubu bulunur. Ancak 
bu yazarlar günümüz anlayışına göre özerk yazarlar değillerdir; 
kolektif bir kişiyi, Rabbin halkının halkın kendi yüreğinden yine 
kendilerine konuştuğu ortak bir öznenin parçasını oluştururlar. 
Bu nedenle bu kişi aslında Kutsal Yazılann temelindeki yazardır. 
Ve yine benzer şekilde bu halk kendi başına var olmaz, aksine 
yönlendirildiğini ve kendisine Rabbin kendisi tarafından konuşul
duğunu bilir ki O  —insanlar ve onların insanlığı aracılığıyla- en 
derin seviyedeki konuşan kişidir.

“Rabbin Halkı” adını verdiğimiz kişi ile olan bağlantı 
Kutsal Yazılar için hayati önem taşır. Bir taraftan bu kitap -K ut
sal Yazılar- insanlan yönlendiren güç, Rab’den gelen bir ölçüttür. 
Diğer taraftan da Kutsal Yazılar öncelikle bu halk içinde yaşasa 
da bu halkın kendisi bile Kutsal Yazılann içinde değişim geçirir. 
Onların kendilerini aşmaları sayesinde (Beden alan Sözün en 
derin aşamadaki meyvesi) Rabbin halkı haline dönüşürler. Rabbin 
halkı -Kilise- Kutsal Yazıların yaşayan kişisidir; Kutsal Kitap’ın 
sözleri Kilise’de her zaman güncel kalır. Şüphesiz bunun bir an
lamı da bu halkın kendi özünü Rab’den, sonuçta beden alan 
Isa’dan aldığı; kendisini yükümlülük almaya, yönlendirilmeye ve 
onun tarafından ilerlemeye teslim etmesi gerektiğidir.

Yöntem hakkındaki bu ifadeleri okuyucuya borçlu
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olduğumu hissediyorum çünkü benim Yeni Andaşmadaki İsa’yı 
anlaümımdaki yoruma hükmederler (bkz. Kaynakça içinde yer 
alan giriş cümleleri). Benim İsa’yı anlatımımda bunun asıl göster
gesi İncillere olan güvenimdir. Hiç kuşku yok ki Konsilin ve çağ
daş yorumların bize söyledikleri her şeyi edebi tarz, yazarın amacı 
ve İncillerin ortama bağlı olarak yazılmış olduklan ve toplumlann 
yaşayan çevresinde konuştuktan gerçeğini de dikkate alıyorum. 
Tüm bunları dâhil etmek için yeteneğimin en iyisini yapmaya 
çalıştım ama yine de deyim yerindeyse tarihteki İsa’yı, İncillerdeki 
gerçek İsa’yı tanıtmayı istedim. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki 
okuyaıcu da buradaki İsa’yı çok daha akla yatkın, tarihçi gibi 
konuşmak gerekirse son yıllarda sunduğumuz yeniden yapı
landırılmalardan daha anlaşılır bulacak. Kanımca bu İsa, İn
cillerdeki İsa tarihsel açıdan daha olası ve gerçekçidir.

Gerçekleşen olaylarda sıra dışı bir şey olmadıkça, İsa’nın 
kendisi ve sözleri radikal bir şekilde zamanının ümit ve beklenti
lerinin ötesine geçmedikçe, onun neden haçta öldürüldüğünü 
veya neden böyle bir etki bıraktığını açıklamanın bir yolu yoktur. 
İsa’nın ölümünün ardından daha hemen yirmi yıl veya son
rasında, Filipililere Mektup’un muhteşem İsa-ilahisi (Fil. 2:6-11) 
İsa’nın Rab’be eşit olduğunu ama kendisini boşalüp insan haline' 
geldiğini ve Haç üzerinde ölecek denli mütevazı olduğunu ve 
şimdi Tüm yaratılışın Tann’ya diz çöküp tapınacağını söyleyen 
Yeşeya’nın peygamberliği, sadece onu belirttiği tam olarak 
gelişmiş Kristolojiyi sunar (Yşa. 45,23).

Eleştirel teoloji haklı olarak şu soruyu sorar: İsa’nın Haç
taki ölümünün ardından geçen yirmi yıl içinde ne oldu? Bu İsa 
öğretisi nereden geldi? Bunun, vazannı bulmaya çalıştığımız ortak 
kollektif formüllerin meyvesi olduğunu söylemek aslında hiçbir 
şeyi açıklamıyor. Bu tanımadığımız yazarlar nasıl bu kadar yaratıcı 
olabilir? Nasıl bu denli ikna edici ve kalıcı olmayı başara
bilmişlerdi? Tarihsel açıdan konuşsak bile büyüklüğün daha en
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başında geldiğini ve İsa’nın gerçekten de var olan tüm kategori
leri aştığını ve yalnızca Rabbin gizeminin ışığında anlaşılabile
ceğini varsaymak daha mantıklı değil midir? Kabul edilir ki insan 
olarak onun gerçekten Rab olduğuna ve kapalı benzetmeler 
yoluyla tannsallığını duyurduğuna artan bir kesinlikle inansak da 
bu, tarih yönteminin alanının dışına çıkar. Ancak bunun yerine 
tarih yönteminin yardımıyla metinleri okumak için bu iman 
görüşünü ve bunun daha yoice olana derin açıklığını başlangıç 
noktası olarak alırsak, metinler açığa çıkar ve inanmaya değer bir 
kişiyi ve yolu açıklarlar. Gözümüz önüne farklı bir şey daha açıkça 
ortayca çıkar: Yeni Andaşma Yazılan İsa’yı çok çeşidi şekillerde 
ele alma çabasını sergileseler de tüm farklılıklarına rağmen derin 
bir uyum gösterirler.

Benim İsa’yı ele alış tarzımın Schnackenburg gibi biri 
tarafından temsil edilen çağdaş yorumların söyleyeceklerinin çok 
ötesine geçtiği açıkür. Ama umarım bu kitabı yazmaktaki 
amacımın çağdaş yorumlarla yiiz yüze gelmek değil, aksine an- 
lanlan ve bize verilmeye devam edilen her şeye gerçek bir min
nettarlığımı sunmak olduğum okuyucuya açıkça görünür. 
Modern yorumlar bjrkaç on yıl öncesinde hayal bile edemeye
ceğimiz büyük bir önem ve derinlikle bizim için zengin bir 
materyal ve sayısız bulgular sunarak İsa’yı bize ulaşılır kıldı. Ben 
yalnızca bize Kutsal Kitap’ın doğru teolojik yorumunu yapmayı 
mümkün lalan yeni yöntemle ilgili görüşleri uygulamak açısından 
tarihsel-eleştiri yorumlarının ötesine geçmeye çalıştım. Tabi ki bu 
iman gerektirir ama amaç apaçık biçimde tarihle ilgili ciddi işler
den vazgeçmek değildir ve bu olmamalıdır.

Söylemeyle gerek yok ki bu kitap hiçbir şekilde üstünlük 
iddia eden bir çalışma değil yalnızca benim kendi şahsımın Rab
bin yüzünü arayışımdaki kişisel bir anlatımdır (Mez. 27,8). O 
halde herkes bana karşı görüş bildirmekte özgürdür. Ben sadece 
okuyucularımdan aksi halde hiçbir anlayış gerçekleşmeyeceği için
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öncelikle iyi niyet rica ediyorum.
Önsözün başlangıcında belirttiğim gibi bu kitap uzun bir 

aşamadan geçti. 2003 yılının yaz tatilleri sırasında bu çalışmaya 
başlayabildim. Sonra Ağustos 2004’de birden dörde kadar olan 
bölümleri son haline getirdim. Romanın Papalık makamına 
seçildiğim andan itibaren de her boş anımı kitap üzerindeki 
gelişmelere harcadım. Daha ne kadar zamana ya da güce sahip 
olacağımı bilemediğimden İsa’nın Ürdün Nehri’ndeki Vaftizini, 
Petrus’un iman itirafım ve Nurlu Görünüm Olayını içeren kısmı 
bu kitabın ilk cildi olarak ilk on bölümünün basılmasına karar 
verdim.

II. Bölümde şimdilik ertelediğim İsa’nın çocukluğuyla il
gili anlatılanlan da bu bölüme dahil etmeyi ümit ediyorum çünkü 
bana toplumsal misyonunda İsa’nın mesajını ve kendi şahsını an
latma ve bu şekilde onunla beraber yaşayan bir iliş-kinin büyüme
sine yardımcı olmak en acil öncelik gibi geldi.

Roma, A z iz  lerome Bayramı 
30 Eylül 2006

Joseph Ratzinger, XVI. Benedikt
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İSA’N IN  GİZEMİ HAKKINDA İLK DÜŞÜNCE

Yasa’run Tekrarı Kitabı Eski Antlaşma’nın diğer kita
plarında ifade edilen Mesih ümidinden tamamen ayrı bir vaat 
içerir yine de Isa’nın kendisini anlamak açısından ikna edici bir 
önem taşır. Bu vaad edilen kişi İsrail’in bir kralı veya dünyanın 
kralı —başka bir deyişle yeni bir Davut— değil ama yeni bir 
Musa’dır. Oysa Musa’nın kendisi peygamber olarak yorumlanır. 
Peygamberlik sınıfı burada, etraftaki dinlerin dünyasına karşıt 
olarak sadece İsrail’in bu belirli şekilde sahip olduğu özel ve ben
zersiz bir şey olarak görülür. Bu yeni ve farklı unsur İsrail’e 
bahşedilen Rab’be inancın eşsizliğinin sonucudur. Her dönemde 
insanın sorgulaması hem onun kendi başlangıcı üzerinde odak
lanmış, hem de var oluşunun belirsizliğinden daha fazla onu il
gilendiren şey kendisini gelecekte bekleyen gizlilik olmuştur. 
İnsan perdeyi aralamayı ister; mahvolmaktan kurtulup kurtuluşa 
doğru yola çıkabilsin diye ne olacağını bilmek ister.

Dinler yalnızca bizim kendi kökenimiz hakkındaki 
soruyu yanıtlamayı hedeflemezler; tüm dinler şu veya bu şekilde 
geleceğin perdesini kaldırmaya çalışırlar. Kesinlikle önemli 
görünürler çünkü gelecek olan hakkındaki bilgiyi açıklarlar ve 
böylece insana acıya gömülmemek için izlemesi gereken yolun
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ne olduğunu gösterirler. Bu da gerçekte hemen hemen tüm din
lerin neden geleceğe bakış yollarını geliştirdiklerini açıklar.

İncelediğimiz Yasanın Tekrarı metni geleceğe bir 
“pencere” açmak için İsrail’i çevreleyen milletlerin kullandığı 
farklı yöntemlerden bahseder: “Tannnız Rabbin size vereceği ül
keye girdiğinizde, oradaki uluslann iğrenç törelerini öğrenip uygu
lamayan. Aranızda oğlunu yra da kızını ateşte kurban eden, falcı, 
büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına 
danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir.” 
(Yas. 18, 9-12).

Bunlan reddeden Saul’un düşüşü hakkındaki olay sağlam 
durmanın ve bunlarsız ayakta kalmayı başarabilmenin ne denli 
güç olduğunu gösterir. Saul’un kendisi bu emri zorla kabul et
tirmeye çalıştı ve toprakları üzerinde büyücülüğü yasaklamaya 
çalıştı. Ama Filistinlilerle tehlikeli yakın bir savaş durumuyla 
karşdaşınca artık Rab’bin sessizliğine dayanamaz ve Ey'ndor’a ölü
lerin ruhlarını çağıran bir kadına giderek ondan kendisinin gele
ceğini görmesini sağlaması için Samuel’in ruhunu çağırmasını 
ister. Şayet Rab konuşmayacaksa o zaman başka birinin geleceği 
örten perdeyi kenara çekmesi gerekecektir. (1 Sam. 28)

Yasanın Tekrarı Kitabı’nın 18. Bölümü tüm bu geleceği 
kontrol etme yollarını Rab’bin gözlerinde “iğrençlik” olarak işler. 
Kehanederin bu kullanılışını İsrail’in çok farklı olan yoluyla, iman 
yoluyla karşılaştım. Bunu bir vaat formatında yapar: “Tannnız 
Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir 
peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.” (Yas.18,15) İlk bakışta bu 
Rab’bin İsrail’de peygamberlik kurumunu oluşturacağının ve 
atayacağı kişiye şu anı ve geleceği yorumlama görevini vereceğinin 
duyurusundan başka bir şey değildir. Peygamberlik yazılarında 
tekrar tekrar görülen yalancı peygamberlerin sert eleştirisi 
gerçekte peygamberlerin falcılar rolünü üstleneceğinin, onlar gibi 
hareket edip onlar gibi danışılacak kişiler olma tehlikesinin üze
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rinde durur. Bu olduğunda İsrail, peygamberlerin engellemekle 
yükümlü oldukları eski kötü durumuna geri döner.

Yasanın Tekrarı Kitabı’nın sonucu vaade geri döner ve 
bunu peygamberliğin oluşturulmasının çok ötesine götürerek ona 
şaşırtıcı bir değişiklik kazandırır. Bunu yapmakla peygamberliğe 
gerçek anlamını kazandırır. “O günden bu yana İsrail’de Musa 
gibi Rab’bin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı.” (Yas.
34.10) diye yazar. Musa’nın beşinci kitabının bu sonucu üzerinde 
garip bir kasvet bulunur. “Benim gibi bir peygamber” şeklindeki 
vaat henüz gerçekleşmedi. Şimdi açıkça görülür ki bu sözler 
aslında var olan peygamberlik kurumunu işaret etmez aksine 
farklı ve bundan daha öte olan bir şeye, yeni Musa’nın duyurul
masına işaret eder. Filistin’deki topraklann mülkiyetine sahip ol
manın, seçil-miş halkın kurtuluşa ermesini sağlamadığı açıklığa 
kavuştu; İsrail halen gerçek bağımsızlığını beklemekteydi; yeni 
Musa’yı arayan daha radikal türden bir göç için Çıkış gerekliydi.

Ve şimdi ilk Musa’yı neyin ayn tuttuğu, onun şahsının 
eşsiz ve esas niteliği bize söylenir: O Rab ile bir adamın 
arkadaşıyla konuştuğu biçimde “yüz yüze” konuşmuştu. (Çık.
33.11) Musa’nın kendisiyle ilgili en önemli şey, ne yapmış olduğu 
anlaülan tüm mucizevi işleri ne de Mısır’daki esaret evinden Vaat 
Edilen Topraklann eşiğine, çölden geçen yol boyunca yaptığı pek 
çok şey ve acıları değildir. En önemli olan şey onun Rab ile 
arkadaşça konuşmuş olmasıdır. Onun yaptıklannın tek olası çıkış 
noktası buydu; İsrail’e tarih boyunca yol gösteren Yasa’nın tek 
olası kayrnağı buydu.

Arak, peygamberin, kendilerini peygamber diye ad
landıran pek çok kişi ve o zamanlar yaygın olarak tutulan falcılann 
İsrail versiyonu olmadığı apaçık görülüyor. Tam aksine peygam
ber oldukça farklı bir kişiydi. Onun görevi yannın olaylannı haber 
vermek ya da insanın merakını gidermek veya insanın güvenlik 
ihtiyacını karşılamak değildi. O bize Rabbin yüzünü gösterir ve
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böyle yapmakla bizim izlememiz gereken yolu gösterir. Onun 
sözünü ettiği gelecek insanların falcılardan işitmek istediklerinin 
ötesine ulaşır. O bunda yer alan gerçek Göç Çıkışına giden yolu 
işaret eder : Tarihin tüm yolları arasında Rab’be giden yol bizim 
arayıp bulmamız gereken gerçek yöndür. Bu anlamda ilahi ke
hanet İsrail’in tek tann inancının kesin bir doğal sonucudur. Bu 
kehanet böyle bir imanın Rabbin huzurundaki bir topluluğun, 
ona giden yolunda günlük yaşama geçirilmesidir şeklinde anlaşıl
malıdır.

“İsrail’den Musa gibi bir peygamber bir daha çıkmadı”. 
Bu bildiri “Efendin olan Rab, sizin için benim gibi bir peygam
ber çıkaracak” vaadine eskatolojiye dair bir çeşni katar. İsrail iler
de görülecek olan yeni bir Musa’yı ümit eder ama bu kişi uygun 
zamanda çıkartılacaktır. Ve bu “peygamberin” karakte-ristik özel
liği onun arkadaşın arkadaşıyla olduğu gibi Rab ile yüz yüze 
konuşacak olmasıdır. Onun ayırt edici özelliği kendisinin Rabbin 
arzusu ve sözüyle dolaysız ve saf iletişimini sağlayan yakın ilişk
isi olacaknr. Ve İsrail’in -aslında tüm insanlığın- beklediği kur
tarıcı aracılık budur.

Ancak bu noktada Çıkış Kitabı’nda Musa’nın Rab ile 
olan ilişkisi hakkında anlatılan kayda değer diğer bir olayı anım
samamız gerekir. Burada Musa’nın Rab’be “Lütfen görkemini 
bana göster” (Çık. 33,18) dediğini işitiriz. Rab onun bu arzusunu 
reddeder: “yüzümü görmene izin veremem” (Çık. 33,20) Musa 
Rab’bin yakınında bir taşın yarığında durur ve Rab yanından 
geçip gider. O  geçerken Rab Musa’nın gözlerini kendi elleriyle 
kapatır ama sonunda elini çeker: “Sırtımı göreceksin ama yüzüm 
görülmeyecek” (Çık. 33: 23)

Bu gizemli metin Yahudi tarihinde ve Hristiyan tasavvu
funda önemli bir rol oynadı; bu dünya yaşamında Rab ile 
iletişimin ne dereceye dek ileri gidebileceğini ve bu gizemli 
görümün sınıdannın nereye kadar uzandığını kavramak için temel



oluşturdu. Bu soruya bağlı olan esas nokta Musa’nın Rab ile olan 
yakın ilişkisinin kendisini Vahiy açısından büyük bir aracı, Ant- 
laşma’nın aracısı haline getirse bile yine de bunun bir takım sınır
lan bulunmasıdır. Rab’bin var olduğu bulutun içine girmesine 
izin verilse ve Rab ile arkadaş gibi konuşsa bile Rab’bin yüzüne 
bakamaz. “Benim gibi bir peygamber” sözü bu nedenle, son 
peygamber yeni Musa’ya, ilkinde reddedilen şey bahşedileceğin
den ötürü daha büyük bir-beklenti içerir: Rab’bin yöizünün gerçek 
ve yakın görümü ve böylece Rab’bin yalnızca sırtına bakmakla 
değil onu tamamen görerek konuşma yeteneği. Bu doğal olarak 
Musa’nın Sina Dağı’ndan indiğindekinden daha büyük bir ant
laşmanın aracısı olacak olan Yeni Musa’nın beklentisini de be
raberinde getirir ( İbr. 9,11-24).

Yuhanna Incili’nin giriş bölümünün son kısmım bu 
çerçeveye bağlı olarak okumamız gerekir: “Tann’yı hiçbir zaman 
hiç kimse görmedi. Baha’nın bağrında bulunan ve Tann olan biri
cik Oğul O ’nu tanıttı” (Yu. 1,18). Isa’nın kendinde yeni peygam
ber vaadi gerçekleşir. Musa’da yalnızca eksik şekilde doğru olan 
şey şimdi İsa’nın kendisinde tamamen anlaşılır: O  Rab’bin yüzü 
önünde sadece arkadaş olarak değil Oğul olarak yaşar; Peder ile 
en yakın birlik içinde yaşar.

Eğer gerçekten İsa’nın kendisini, bize Yeni Andaşma’da 
anlatıldığı şekilde anlamamız gerekirse buradan başlamak 
gerekiyor; bize sözleri, yaptıkları, acdan ve şanı hakkında tüm 
söylenenler burada gömülmüştür. Bu esas noktadır ve bunu 
hesaba katmazsak İsa’nın gerçekte kim olduğunu anlamayı 
başaramayız ki o zaman bu kendisiyle çelişir hale gelir ve sonunda 
anlaşılmaz olur. Yeni Andaşma’nın her okuyucusunun sorması 
gereken “İsa’nın öğretisi nereden gelir”, “onun tarihteki varlığı 
nasıl açıklanmalıdır” gibi bir soru sadece bu açıdan tam olarak 
yanıdanabilir. Onu işitenlerin verdiği tepki açıktı: Bu öğreti hiçbir 
öğreti ekolüne ait değildir. Bu ekoller içinde öğrenileceklerden
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tamamen farklıdır. Burada öğretilen şey açıklama ve yorumun bir 
türü değildir. Bu farklıdır; bu yetkiyle yorumlamadır. Daha sonra 
Isa’nın sözleri üzerinde düşüneceğiz ve daha sonra onu dinleyen
ler açısından bunun değerlendirilmesine ve daha derin bir şekil
de önemini araştırmaya geri dönmemiz gerekecek.

İsa’nın öğretisi ne tür olursa olsun insan öğrenmesinin 
bir ürünü değildir. Peder ile yakın ilişkiden kaynaklanır -Peder’in 
yüreğine yakın olanın açısından, yüz yüze olan yakınlıktan. Bu 
Oğul’un sözüdür. Bu içten bağlılık olmaksızın onun öğretisi tam 
manasıyla bir varsayım olurdu. İsa’nın zamanındaki bilge kişilerin 
yargıladıkları şey buydu ve onların bu şekilde yapmalarının se
bebi, bu özdeki temeli yüz yüze görüşme ve bilmeyi kabullene
memeleriydi.

İnciller defalarca İsa’nın tek başına Peder ile gecelerini 
dua ederek geçirmek için dağa çekildiğini söyler. Bu kısa bölüm
ler bizim İsa’yı anlamamız için önemlidir; gizemin perdesini bi
razcık kaldırırlar; İsa’nın Oğul olarak varlığına, yapuklan, öğretisi 
ve acılannın içinden sıçradığı kaynağına bir bakış sağlar. İsa’nın bu 
şekilde dua edişi Peder’in Oğul ile olan söyleşisidir; İsa’nın insan 
bilinci ve iradesi, onun insan ruhu bu değişim içine alınır ve bu 
şekilde insanın duası Peder ile bu Oğul birliğinde bir katılım ha
line gelebilir.

Adolf von Harnack İsa’nın duyurusunun Oğul hakkında 
değil, Peder hakkında olduğu ve bu nedenle Kristolojinin bunda 
hiçbir yerinin olmadığı meşhur iddiasında bulunur. Bu iddianın 
hatası bizim söylediklerimizde açıkur. İsa yaptığı şekilde Peder 
hakkında konuşabiliyorsa bunun nedeni onun Oğul oluşudur, 
Peder ile Oğul birliği içinde olmasındandır. Başka bir deyişle, 
Kristolojik yönü, Peder’in tanıtıcısı olarak Oğul’un gizemi, İsa’nın 
söylediği ve yaptığı her şeyde vardır. Burada önemli başka bir 
nokta daha ortaya çıkıyor: İsa’nın Peder ile Oğul birliğinde onun 
insan ruhunun da dua etme hareketine çekildiğini söyledik. İsa’yı
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gören Peder’i görür. (Yu. 14,9) İsa ile birlikte yürüyen bu havari 
böylelikle Peder ile birlik içine doğru çekilmiştir. Ve işte, kurtu
luşun anlamı budur: yaratılış anından itibaren olasılık şeklinde 
orada bulunan ve insanın içinde bir beklenti olan, Rabbin görün
tüsü ve benzeyişine insan doğasının sınırlarının ötesine doğru 
atılan adım.



BİRİNCİ BÖLÜM

İSA’NIN VAFTİZİ

İsa’nın toplum içindeki misyonu Vaftizci Yahya tarafın
dan Ürdün Nehrinde vaftiziyle başlar. Matta olayın gerçekleştiği 
tarihi sadece “o  günlerde” diye anlatırken Luka bilinçli olarak bir 
tarihçi yaklaşımıyla bu olayca geniş bir açı kazandırarak bizim daha 
kesin bir tarihi saptamamızı sağlar. Matta şunu yapar; İncil’in ba
şında uzun bir silsile halinde sıraladığı kişilerin arasına İsa’nın aile 
ağacını yerleştirir. Bu soy ağacının oluşturulma sebebi İbrahim 
ve Davut’tan gelen soyu göstermek ve bu şekilde İsa’yı Rab’bin 
hem İbrahim hem de Davut’a söz verdiği mirasın, İsrail’in tüm 
günahları ve Rab’bin tüm cezaları arasından sunduğu ebedi kral
lığın varisi olduğunu ortaya çıkarmaktı. Bu soy ağacına göre tarih 
her biri on dört nesilden oluşan üç gruba aynlmıştır. On dört 
Davut adının sayısal değeridir. Verilen tarih İbrahim’den Davut’a 
kadar kesintiye uğrar, Davut’dan Babil’deki sürgüne ve bunlara 
eklenen on dört nesillik kuşak. Başka bir on dört kuşağın geçmiş 
olduğu gerçeği, beklenen Davut’un saatinin, Rab’bin kendi Kral
lığının kurulma vakti olan Davut’un Krallığının yenilenmesinin 
vaktinin geldiğinin bir işaretidir.

Hem Yahudi hem de Hıristiyan olan İncil yazan Mat- 
ta’dan beklenildiği gibi bu soy ağacı aynı zamanda Yahudilerin 
kurtuluş tarihinin de soy ağacıdır. Çoğunlukla tarihe dolaylı bir 
bakış açısı sunsa da Davut’un krallığını Rab’bin Krallığı olarak
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sunması bakımından açıkçası bu soy ağacı tüm dünyayı ilgilen
dirmektedir. Gerçek tarih bu nedenlerden ötürü belirsizliğini ko
rumaktadır. Gerçekte de bunun bu şekilde yapılması gerekirdi 
çünkü nesillerin hesaba katılması tarihsel bir sıralamadan ziyade 
yapılan vaadin üç aşamasına bağlı olduğu için kesin bir tarihsel 
dı/in oluşturmak amaçlanmamıştır.

Luka’nın Incil’in başlangıcında Isa’nın soy ağacından 
bahsetmediğine dikkat edelim, bunun yerine İsa’nın vaftizinden 
bahsetmekle onun soyu hakkında bir sonuca varmamızı sağlar. 
Bize bu noktada İsa’nın yaklaşık otuz yaşlarında olduğunu söyler 
ki bunun anlamı toplum içinde İsa’nın aktif biçimde çalışacağı 
uygun yaşa gelmiş olmasıdır. Matta’nın aksine Luka İsa’nın so
yunu tarihe geri gitmek suretiyle ifade eder. İbrahim ve Davut 
burada da görülür ama özel bir dikkat çekilmez. Soy ağacı 
Adem’e kadar, yaraülışa dek uzanır. Luka Adem ismini kullandı
ğında “Rab’den olan” ifadesini de ekler. Bu İsa’nın misyonunun 
evrensel boyutunu vurgulamanın bir yoludur. O  Adem’in oğlu
dur; insanın oğludur. O  insan olduğu için hepimiz ona aidiz o da 
bize ait; insanlık onda yeni bir şekil alır ve yazgısına ulaşır.

Tekrar Vaftizci Yahya’ya geri dönelim. Luka çocukluk 
dönemiyle ilgili iki önemli olaya yer verir. Vaftizci’nin hayatının 
nasıl başladığını anlatırken Luka Yahudiye kralı Hirodes’in gün
lerinde bunun olduğunu söyler (Luk. 1,5). Vaftizci’yle ilgili deği
nilen zaman ifadesi bu nedenle Yahudi tarihinin sınırlarında kalır. 
Oysa İsa’nın çocukluğuyla ilgili anlatılanlar şu sözlerle başlar: “O 
günlerde Sezar Agustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayı
mının yapılması için buyruk çıkardı” (Luk. 2,1). Roma İmpara
torluğuyla temsilen anlatılan dünyanın daha geniş tarihi her şeyin 
arka perdesini oluşturur.

Luka İsa’nın insanlar arasındaki etkin yaşamına başladı
ğını belirten Vaftizci hakkındaki olaylan anlaurken de benzer bir 
yol izlemektedir. Bu noktada bize kesin ve doğru bir biçimde şun-
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lan söyler: “Sezar Tiberius’un egemenliğinin on beşinci yılıydı. 
Yahudiye’de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile’yi Hirodes, 
İtureya ve Trahonitis bölgesini Hirodes’in kardeşi Filipus, Avili- 
ni’yi Lisanias yönetiyordu. Hanan ile Kayafa baş kâhinlik edi
yordu” (Luk. 3,1-2). Bir kez daha Roma imparatorundan söz 
edilmesi dünya tarihinde Isa’nın yerini belirtmekte kullanılır. 
İsa’nın yaptıklannı her zaman ve asla anlamına gelen bir çeşit ef
sanevi dönemde gerçekleşen olaylar olarak adlandıramayız. Bu
rada anladlanlar tam olarak tarihsel bir veri olup gerçek tarihi 
olaylan içerir, diğer tarihi olaylar gibi sadece bir kez olur, evren
sel ve çağdaş özellik taşır ama zamanı belirsiz bir söylence gibi de
ğildir.

Önemli olan şey sadece zaman dizini değildir: İmparator 
ve İsa var olan iki farklı düzeni temsil ederler. Onlar hiçbir şe
kilde birbirini dışlamaz ama aralanndaki karşılaşma insanlığın ve 
insan varlığının yüzleştiği temel sorular hakkında sonuçlar doğu
racak tartışmalan alevlendirme tehdidi içerir. İsa daha sonra: “Se- 
zar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tann’ya verin” (Mar. 
12,17). demekle iki kutup arasında uyumun nasıl olacağını açık
lar. Ancak Augustus’un kendini dolaylı bile olsa dünya barışını 
getiren ve insanlığın kurtarıcısı olarak belirtip, imparatorluğun 
gücü kendini ilah olarak açıkladığında olduğu gibi Hıristiyan kişi 
“insana değil Rab’be itaat eder” (Ha. İşi. 5,29). İşte o zaman Aziz
ler de Hıristiyanlar İsa’mn tanıklan olarak kendileri de Pontius 
Pilatus idaresi altında haç üzerinde ölen İsa gibi şehit olurlar (Va. 
1,5). Luka’nın Pontius Pilatus’tan bahsetmesi İsa’nın toplum 
içinde misyonuna başlaması üzerinde duran haçın gölgesini oluş
turur. Hirodes, Hanan ile Kayafa gibi isimler de aynı şekilde haçı 
gölgeler.

Luka’nın Kutsal Topraklann aralannda bölündüğü im
parator ve prenslerden aynı anda bahsetmesiyle bir gerçek ay
dınlığa çıkar. Tüm bu prenslikler putperest Roma’ya bağlılığın
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göstergesidir. Davut’un krallığı parçalara bölünmüş haldedir, 
' ‘Davut’un çardağı” harabedir (bkz. Amo 9,11). Onun soyundan 
olan İsa’nın yasal babası Celile’de yan putperest bir çevrede ma- 
ı angozdur. İsrail bir kez daha iman eksikliği içinde karanlıkta ya
kıyor; Rab sessiz; adeta İbrahim ve Davut’a yapmış olduğu 
vaaderi Rab’bin sessizliği içinde boğulmuş gibi görünüyor. Eski 
ağıt tekrar duyulur: Artık hiç peygamberimiz kalmadı, Rab halkını 
terk etmiş gibi görünüyor. İşte bu sebeple ülkede huzursuzluk 
hâkimdir.

Çelişik harekeder, ümider ve beklentiler dini ve politik 
havaya şekil verdi. İsa’nın doğduğu günlerde Çelileli Yahuda Ro- 
mahların çok kan akıtarak başarabildikleri bir ayaklanma çıkart
maya çalışmıştı. Yahuda arkasında kendilerini Zelot olarak 
adlandırılan İsrail’i özgür kılmak uğruna terörü ve şiddeti kullan
maya gönüllü bir grup bıraka. İsa’nın on iki havarisinden bir veya 
ikisinin —Simon ve belki Yahuda İskariyot’un— bu hareketin üye
leri olmalan mümkündür. İncil’de sıklıkla karşılaş ağımız Ferisi- 
ler Tora’ya mümkün olan en uç noktalarda harfiyen uyarak 
yaşamaya gayret ettiler. Doğal olarak tüm Roma İmparatorlu
ğunda zorla kabul ettirilmeye çalışılan Yunan-Roma kültürünün 
üstünlüğüne boyun eğmeyi reddedip, onlann İsrail’in putperest 
olan insanların yaşam tarzlarına uymaları tehdidine karşı direndi
ler. Çoğunluğu aristokrat sınıfa mensup Sadukiler ve din adam
larından oluşan sınıf daha ılımlı bir Yahudiliği benimseyip 
zamana uygun ve Roma üstünlüğüne ters düşmeyen bir yol seçti. 
Sadukiler Kudüs’ün yok edilmesiyle tarihten silindiler (MS. 70); 
ama Ferisilerin uygulamaya çalışüklan yaşam tarzı, Mişna ve Tal- 
mudlar tarafından şekillendirilen kalıcı bir çeşit Yahudiliği ortaya 
çıkardı. İncil’de İsa ve Ferisiler arasında çok keskin çatışmalar 
gözlemlesek ve onun haç üzerindeki ölümü fanatik zeloderin 
programına ters düşmüş ise de, unutmayalım ki her çeşit insan 
geçmişindeki izleri taşıyarak İsa’ya geldi, bu yüzden ilk Flıristiyan
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topluluğunda önceden Ferisi veya din adamı olan kişiler de bu
lunmaktaydı.

II. Dünya Savaşından sonra tesadüfi bir keşif Kumran’da 
kazılar yapılmasına ve sonunda bazı uzmanların o güne dek sa
dece yazılı metinlerde ima edilen ve kendilerine Essen adı verilen 
farklı bir harekede ilgili metinleri aydınlığa çıkardı. Bu grup Hi
rodes tapınağına sırt çevirmişti ve ibadederini Yahuda çöllerine 
çekilerek yapmışlardı. Burada manastır tarzı toplulukların yanı 
sıra çok dindar yaşam süren aileler de oluştu. Bu tarikat oldukça 
üretken bir edebi merkez haline geldi ve aralarında dinsel annma 
ve dualann yer aldığı çarpıcı törenler oluşturdu. Kumran yazma- 
lanndaki ciddi dindarlık özendiriciydi; öyle görülüyor ki sadece 
Vaftizci Yahya değil muhtemelen Isa ve ailesi de Kumran toplu
luğuna yakındı. Her nasılsa Kumran yazmalannda çok sayıda Hı
ristiyan inancına yakınlık gösteren konulara değinilmiştir. Vaftizci 
Yahya’nın bu topluluk içinde bir süre yaşamış olabileceği ve dini 
eğitiminin bir kısmını burada almış olması mandklı bir tezdir.

Bununla birlikte Vaftizci’nin ortaya çıkıp görünmesi ta
mamen yeni bir olaydır. Buyurduğu vaftiz geleneksel dini ann- 
malardan farklıdır. Bu tekrarlanamaz ve amacı hayata ömür 
boyunca süren yeni bir yol verecek olan somut bir değişimi mec
bur kılmasıdır. Onun vaftizi yeni bir düşünce ve yaşam tarzına, 
hepsinden öte Rab’bin yargısını duyurup Yahya’dan daha üstün 
birinin geleceğini ilan etmeye ateşli bir çağnyla ilgiliy'di. Vaftizci 
için Yuhanna İncil’i bize şöyle der (bkz. Yu. 1,30-33): “Yolunu 
hazırlaması gereken bu büyük şahsı “tanımıyordu”. Ancak kendi 
rolünün bu gizemli diğer kişiyle yolu hazırlamak olduğunu bili
yordu ki tüm yaptıkları bu kişiye yönelik hareketlerdi.

Dört Incil de onun misyonunu Yeşaya’dan bir bölümle 
tanımlar: “Çölde bir ses yükselir, Rab’bin yolunu hazırlayın, 
Rab’bimiz için çölde düz bir yol açın” (Yşa. 40,3). Markos ise 
Malaki 3,1, Çıkış 23,20’den derlemeler ilave eder. Matta 11,10 ve
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I ııl .1 1,76, 7,27’da ise bu, farklı yerde ortaya çıkar “İşte senden 
1 mı t* yolunu hazırlayacak olan elçimi gönderiyorum”. (Mar. 1,2)
I '.ki Antlaşma’daki tüm bıı metinler yargılamak ve kurtarmak 
iı, m ortaya çıkıveren Rab’bin kurtarıcı müdahalesini canlandırır; 
ı u bu Rab için kapının açılması, yolun da hazırlanması gerekir. 
I Iviye ait bu ümit dolu sözler Vaftizcinin hitaplanyla günümüze 
ı .ısındı: “Büyük şeyler ortaya çıkmak üzere!”

Tarih içinde belli bir anda Vaftizci Yahya’nın kendisinin 
ve mesajının Kudüs’ün büyük sorumluluk isteyen atmosferinde 
nasıl sıra dışı bir etki yarattığını hayal edebiliriz. En azından orada 
.ırtık tekrar bir peygamber vardı ve onun hayatı da peygamber 
i ıkluğunu göstermekteydi. Rab’bin eli en sonun-da açık bir şe
kilde tarih içinde hissediliyordu. Yahya su ile vaftiz eder ama Kut- 
..ıl Ruh ve ateş ile vaftiz edecek olan daha büyük bir kişi kapıda 
beklemektedir bile. Bütün bunların ardından Markos’un “Tüm 
Yahudiye ve Kudüs halkı oraya akın etti ve Ürdün Nehrinde gü
nahlarını itiraf edip onun tarafından vaftiz edildiler” (Mar. 1,5) 
demesinde şüphesiz bir abartı olduğunu düşünmemiz için bir 
sebep yoktur. Yahya’nın vaftizi günahların itirafını gerektirir. O 
günkü Yahudilik inancı hem daha yaygın olan herkesin bildiği dua 
şeklindeki itiraflan hem de bireysel olarak işlenen günahlann sı
rayla söylendiği tamamen kişisel günahların itirafını benimsemişti 
(Gnilka, Matthâusevangelium I, s. 68). Bunun amacı gerçekten 
de kişinin o güne dek sürdürdüğü günahkâr yaşamı geride bırak
ması ve yeni, değişik bir hayat yoluna koyulmasıydı.

Vaftiz töreni gerçekte şunu simgeler: Bir taraftan suya 
batmak okyanus suyunun yok edici gücünü ve ölümün ortadan 
kaldırışını simgeleyen ölümün simgesidir. Eski devirlerdeki ina
nışa göre okyanus evren ve dünya için değişmez bir tehdit, tüm 
hayatı içine gömebilecek olan ezeli seldi. Ürdün Nehri içine batan 
kişiler için bu simgesel anlamı taşıyordu. Ama nehrin akan suyu 
her şeyden öte hayaün simgesidir. Büyük nehirler —Nil, Dicle,
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Fırat- hayat verirler. Ürdün Nehri de bugün bile o civarda yaşa
yanlar için hayat kaynağıdır. Suyun içine batmak, temizlenmek 
için annmak, hayatı altüst eden ve sıkıntıya boğan geçmişteki pis
liklerden kurtulmadır, yeni bir başlangıçtır başka bir deyişle bu 
ölüm ve diriliş, yeni bir hayata yeni bir başlangıç yapmak de
mektir. Bu nedenle vaftiz için, yeniden doğuştur diyebiliriz. Tüm 
bunlar Hıristiyan teolojisinin açıkça uygulanmasını beklemek zo
runda kalacaktı ama Ürdün Nehri’ne batmak ve tekrar sudan dı
şarı çıkmak daha sonra gerçekleşecek vaftizi ima etmekteydi.

Tüm Yahudiye ve Kudüs vaftiz olmak için işittiğimiz gibi 
hacdık yolunda ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir şey gerçekleşiyor: 
“O  günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen Isa, Yahya 
tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi” (Mar. 1,9). O  ana dek 
Celile’den gelen hacılar hakkında hiçbir şey söylenmez, bu olay 
sanki sadece Yahudiye bölgesiyle sınırlanmış izlenimini verir. 
Ancak buradaki gerçek yenilik İsa’nın farklı bir coğrafi yerden, 
uzak bir diyardan geliyor olması değildir. Gerçek farklılık Ürdün 
Nehrinin kıyısında bekleyen günahkâr kalabalığın arasına karışan 
İsa’nın vaftiz almayı istemesidir. Günahlann itirafının vaftizin bir 
parçası olduğunu artık biliyoruz. Vaftizin kendisi günahlann iti
rafı ve yeni hayan kazanabilmek için eski çöküntüye uğramış ya
şamdan sıyrılmak demektir. Bu İsa’nın yapabileceği bir şey midir? 
Günahlannı nasıl itiraf edecekti? Yeni bir hayata başlamak için 
kendini eski yaşamından mı kurtaracaktı? Bu sorular Hıristiyan- 
lann sormadan edemedikleri sorulardır. Matta’nın anlattığı Vaf
tizci ve İsa arasındaki itirazlar ilk Hıristiyanların İsa’ya sorduklan 
bir soruydu: “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken 
sen mi bana geliyorsun?” (Mat. 3,14). Matta bizler için sonraki 
konuşmaları da aktarıyor “İsa ona şu karşılığı verdi:’ Şimdilik 
buna razı ol. Çünkü doğru olsan her şeyi bu şekilde yerine getir
memiz gerekir.’ O  zaman Yahya O ’nun dediğine razı oldu.” (Mat. 
3,15).
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Gizemli görünen bu yaman ne olduğunu çözebilmemiz 
11 >l;ıy değildir. Fakat Yunanca “şimdi” anlamına gelen —ara— söz- 
ı ıığii kesin bir kararlılık ifadesidir. Bu özel belirli anlık durum be
lli lı bir hareketi gerektirir. İsa’nın yanıtını yorumlamanın anahtan 
< !c ığruluk sözcüğünü bizim nasıl anladığımıza bağlıdır. Tam doğ
ruluk yerine getirilmelidir. İsa’nın dünyasında doğruluk deyince 
ilk akla gelen Rab’bin arzusunu kayıtsız kabullenmek, Rab’bin 
boyunduruğunu taşımak niyetindeki kişinin Tora’ya verdiği 
i ılumlu karşılıktı. Oysa Yahya’nın vaftizi Tora’da öngörülmemiş
tir, ama İsa’nın verdiği bu karşılık ve vaftizi, O ’nun Rab’bin ar
zusuna koşulsuz evet dediğini, boyunduruğunu sadakatle 
kabullendiğini ifade etme şeklidir.

Bu vaftizin sularına batma hareketi günahların itirafını 
ve yeni bir başlangıç yapabilmek için affedilme yakanşlannı sim
geler. Günahla mühürlenen dünyada o halde Rab’bin tüm arzu
suna evet demek, günaha tutulmuş ama doğruluk arayan kişiler 
arasındaki birliği ifade eder. Bu olayın özelliği diriliş ve haçın ışı
ğında görülmedikçe tam olarak ortaya çıkmaz. Suya batmakla vaf
tiz adaylan günahlannı itiraf edip günahlannın ağırlığından 
kurtulmayı isterler. Peki, bu durumda İsa ne yapa? İncil’de İsa’nın 
dualanna karşı dikkatli davranıp onun defalarca Babasıyla konu
şurken dua ettiğini anlatan Luka vaftiz olduğunda da dua ettiğini 
söyler (bkz. Luk. 3,21). Olaylara haçın ve dirilişin ışığında bak
makla Hıristiyanlar ne olduğunun farkına vardılar; İsa tüm in- 
sanlann günahının yükünü omuzlarına aldı ve Ürdün Nehri’nin 
dibine gömdü. İsa, toplum içindeki etkin yaşamına günahkârlann 
arasına adım atarak başladı. Bu başlangıç şekli haçı önceden ka
bullenmesidir. Daha önceden Yunus’un gemideki kişilere söyle
diği “Beni alın ve denize atın” (Yun. 1,12) sözünü ileten gerçek 
Yunus’tur. İsa’nın vaftizinin tam önemi, her doğruluğu taşıdığı 
gerçeği ancak haç üzerinde aydınlığa çıkar: Vaftiz insanlann gü
nahları için ölümü kabul etmesini ve vaftiz suları üzerinde işitilen
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“Bu benim sevgili Oğlumdur” sözü de dirilişin olacağını işaret 
eder. Bu, Isa’nın konuşmalarında ölümünü kastederek vaftiz söz
cüğünü neden kullandığını da açıklar (bkz. Mar. 10,38; Luk. 
12,50).

Sadece bu çıkış noktasından Hıristiyan vaftizinin ne ol
duğunu anlayabiliriz. İsa’nın Vaftizi haç üzerindeki ölümünü, 
gökten duyulan ses ise onun dirilişini ilan etti. Bu önceden yapı
lan duyurular artık gerçekleşti. Yahya’nın suyla vaftizi İsa’nın ha
yatı ve ölümüyle tam anlamını kazandı. Vaftiz davetini kabul 
etmek şimdi arak İsa’nın vaftiz olduğu yere gitmek anlamına gelir. 
Vaftiz İsa’nın kendisini bizimle özdeşleştirdiği, bizim kimliğimizi 
kendine aldığı yere ulaşmak demektir. Ölümünü başlatüğı nokta 
onunla birlikte dirilişini başlatağı nokta haline geldi. Pavlus 
İsa’nın Ürdün Nehri’ndeki Vaftizi’nden açıkça bahsetmeksizin 
vaftizle ilgili teolojisinde bu gizli bağlantıyı geliştirir (Rom. 6).

Doğu Kilisesi dua usulünde ve ikonalardaki öğretisinde 
İsa’nın vaftizinin manasını daha da geliştirip anlayışını derinleş
tirdi. Epifanya Bayramının (Isa’nın Rab’bin Oğlu olduğunu du
yuran göksel sesin anıldığı gün; çünkü doğu için Epifanya vaftiz 
günüdür) içeriği ve Paskalya arasında derin bir bağlanu görmek
tedir. İsa’nın Yahya’ya söylediği “doğru olsan her şeyi bu şekilde 
yerine getirmemiz gerekir” (Mat. 3,15) sözlerini Getsemani bah
çesinde “Baba benim değil, senin arzun gerçekleşsin” (Mat. 
26,39) dediği Pederi’ne duasının önceki beklentisi olarak görür. 3 
Ocak günündeki ayin ilahileri Kutsal hafta içinde Çarşamba gün
külere, 4 Aralık günündeki ilahiler yine Kutsal Haftadaki Per
şembe, 5 Aralık günüdekiler de Kutsal Cuma ve Cumartesi 
günündekilere uymaktadır.

Bu benzerlik ikona geleneğine de yansımışar. İsa’nın vaf
tizini gösteren ikonada su yeraltı dünyası veya cehennem olarak 
kabul edilen Hades’in ikonlardaki simgesine dönüşen karardık bir 
mağara şeklindeki sıvı bir mezar olarak resmedilmiştir. İsa’nın
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onu her yandan sarıp sarmalayan bu sulu mezara, cehenneme gi
rişi, onun yeralüna inişini temsil eder. “Suyun içine girdiğinde 
güçlü adamı bağladı” (Luk. 11,22) der Kudüslü Kirillos. Yuhanna 
krysostomos ise şöyle yazar: “Suyun içine girmek ve yeniden çık
mak cehenneme inişin ve Dirilişin simgesidir.” Bizans tarzı ayinde 
söylenen kısa ilahiler başka bir sembolik bağlann ekler “Ürdün 
1 'Uişa’nın paltosuyla geri döndürüldü ve sular ayrılıp kuru bir pa
tika bıraku. Bizi hayata geçiren vaftizin gerçek anlamı budur” 
(Evdokimov, The Art of the Icon sf. 296).

Böylece Isa’nın Vaftizi geçmişin önemli noktalannı özet
leyen ve geleceğe ışık tutan var olan tarihin tamamen bir tekrarı 
olarak anlaşılır. Isa’nın başka insanların günahlarına girişi, ce
henneme inişidir. Ama onun bu hareketi Dante’nin Inferno’sunda 
olduğu gibi seyirci kalmak için değildir. Aksine İsa başkalarıyla 
paylaşüğı acılanyla yeralü dünyasını çeviren, devirip yıkan ve ce
hennem çukurunun kapılannı ardına kadar açan değiştirme gü
cüne sahip bir acıyı yüklenerek aşağıya iner. Onun vaftizi kötü 
olanın evine inmek insanları tutsak eden “güçlü adamla” (Luk. 
11,22) savaşmaktır. Gerçek olan şu ki hepimiz bizi yönlendiren 
bilinmeyen bir takım güçlerin kontrolü altındayız! Tarihi boyunca 
dünya “güçlü adamı” yenmekte güçsüz kaldı, ancak Rab’be olan 
denkliği sayesinde düşmüş olanlann hiç birini aşağıda bırakmadan 
dünyanın günahlannı üzerine alabilen ve bunlan sonuna dek ta
şıyıp acı çeken kendisinden daha güçlü olan kişi tarafından yenil
giye uğrayıp eli kolu bağlandı. Bu mücadele yeni bir yeryüzü ve 
gökyüzü hazırlayan, var oluşa yeni bir durum kazandıran deği
şimdir. Bu açıdan bakıldığında vaftiz sim onun iniş ve çıkışında 
gerçekleşen değişen yaşam içindeki İsa’nın dünyayı değiştirebi
len mücadelesine eşlik etme armağanı olarak görülebilir.

Kilise’nin bu resmi yorumu ve İsa’nın vaftizi olayını ye
niden okumak bizi İncil’den çok mu uzaklaştırdı? Bu açıdan Yu
hanna İncili’nde bu olayın nasıl gerçekleştiğini dinlemek faydalı
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olacaktır. Yuhanna’ya göre Vaftizci, İsa’yı ilk kez gördüğünde ona 
“İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” diye 
seslenir. (Yu. 1,29) Roma usulündeki ayinde Komünyon dağıtıl
madan önce yinelenen bu sözler şaşkınlık yaratan bir durumdur. 
“Tanrı Kuzusu” ne anlama gelir? İsa’ya neden kuzu denir ve 
neden bu kuzu dünyanın günahlarını tamamen ortadan kaldır
mak için onlan yok ederek onlan gerçeksiz ve güçsüz kılar?

Neyse ki, Joachim Jeremias’in çalışmalan sayesinde bu 
sözleri doğru olarak anlamanın anahtanna kavuştuk ve bu sözlere 
tarihsel açıdan da Vaftizci’nin kendine ait gerçek sözleri olarak 
bakabiliriz. Öncelikle bu sözler Eski Antlaşma’da yer alan iki ben
zetmeyi içerir. Yeşaya’daki Acı Çeken Hizmetçi kesime gönderi
len kuzuyla beraber olan Rab’bin acı çeken kulu ile kıyaslanır: 
“Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran 
koyun gibi açmadı ağzını” (Yşa. 53,7). Daha da önemlisi İsa Pasah 
Bayramında haça gerildi ve o andan itibaren de kendisinde, Mı
sır’daki Çıkış günlerindeki Pasah Kuzusunun, orada hüküm süren 
ölümden kurtuluş ve vaat edilen özgürlüğe giden yolculuğa, Çı
kışa serbest kalmak demek olan anlamının ortaya çıktığı gerçek 
Pasah Kuzusu olarak görüldü. Paskalya ışığında kuzu benzetmesi 
İsa’yı anlamada büyük önem taşır. Pavlus’ta (1 Kor. 5,7) Yuhan- 
na’da (Yu. 19,36) Petrus’un I. Mektubunda (1 Pe. 1,19) ve Vahiy 
Kitabı’nda örneğin (Va. 5:6) bununla ilgili bölümler bulunur.

Ayrıca Jeremias, İbranice “talia” (TDNT, I, s. 339) söz
cüğünün hem kuzu, hem erkek çocuk hem de hizmetkâr anla
mına geldiğini belirtmiştir. İlk bakışta o halde Vaftizci’nin 
söyledikleri günahkârların yerine acı çekerek dünyanın suçlanın 
taşıyan Rab’bin hizmetkân anlamına gelebilir. Ancak bu aynı za
manda İsa’yı dünyanın günahlannı yok edip ortadan kaldıran ger
çek Pasah kuzusu olarak da tanımlar. “Kurtarıcı haç üzerinde 
ölmekle üpkı kurbanlık bir kuzu gibi sabırlı davranarak bizler için 
ölüme yürüdü. Masum ölümünün yok eden gücü sayresinde tüm
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insanların suçunu sildi (TDNT, I, s. 340). Mısır’da İsrail halkının 
(■ördüğü şiddetli baskı anlarında Pasah kuzusunun kanı kurtu
luşlarının anahtan olduğu gibi şimdi de hizmetçi olan Oğul, 
koyun olan çoban, arnk sadece İsrail için değil tüm dünyanın, 
uim insanlığın kurtuluşu için bulunmaktadır.

Bu bizi İsa’nın evrensel misyonunun büyük amacına 
ı aşır. İsrail kendisi için var olmamaktadır; onun seçilmişliği daha 
çok Rab’bin tüm insanlara ulaşmak niyetiyle kullandığı bir yol ol
masındandır. Evrensellik düşüncesi İsa’nın misyonunun özü ola
rak defalarca ortaya çıkacaktir. Dünyanın günahlarını kaldıran 
Tann’nın Kuzusu ifadesini işaret eden Yuhanna İncili bu düşün
ceyi İsa’nın yolunun daha en başına yerleştirir.

Tanrı’nın Kuzusu sözü İsa’nın Vaftizini, ölüm çukuruna 
inişini ve haçtaki gizemli teolojiyi açıklar diyebiliriz. İncillerin ta
mamı İsa’nın sudan çıktığında göklerin açıldığını kendi farklı tarz
larıyla anlatırlar: (Mar. 1,10) “yarıldı” (Mat. 3,16; Luk. 3,21) 
“açıldı” Ruh güvercin şekilde üzerine indi ve tüm bunlann ara
sında gökten bir ses yankılandı. Markos ve Luka’ya göre ses İsa’yı 
kastederek “sen” diye seslenirken Matta’ya göre ses onun hak
kında konuşurken üçüncü şahıs olarak hitap eder “Bu benim sev
gili Oğlum, ondan hoşnudum” der (Mat. 3,17). Güvercin simgesi 
Kutsal Kitap’ın Yaratılış bölümünde anlaülan Ruh sulann üze
rini kaplıyordu ifadesini anımsatır; (Yar. 1,2) “güvercin gibi” sözü 
bunun tamamen tanımlanamaz bir nesne için kullanılan bir ben
zetme olduğunu gösteriyor (Gnilka, Matthâusevangelium, I, s. 
78). Aynı göksel ses İsa’nın Nurlu Görünüşü sırasında tekrar işi
tilir; yalnız bu kez “Onu dinleyin” diyen bir emir cümlesi eklenir. 
İlerde bu olaya değinirken bu sözlerin ne anlama geldiğini daha 
yakından inceleyeceğiz.

Bu noktada şimdilik sadece bu olayla ilgili üç noktayı 
özetle vurgulayacağım. Birincisi gökyüzünün yarılmasıdır. Gök
yüzü İsa’nın üzerinde açık bir şekilde durmaktadır. İsa’nın Pe
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der’in arzusuna eşlik etmesi “doğru olanı” eksiksiz yerine getir
mesi Rab’bin arzusunun mükemmel şekilde gerçekleştiği gökleri 
açar, ikinci olarak İsa’nın misyonunun Peder Tann tarafından du
yurulmasıdır. Bu ilan ediş sadece İsa’nın yaptıklanm açıklamakla 
kalmaz onun kimliğini de ortaya koylar. O Rab’bin hoşnutluğunu, 
beğenisini üzerinde taşıyan sevgili Oğuldur. Son olarak Oğul ile 
birlikte bu yerde buluşan Peder’in ve Kutsal Ruh’un da varlığına 
dikkat çekmek istiyorum. Kutsal Üçlü Birliğin giaemi sadece 
İsa’nın yolculuğu tamamlandığında derinliği tam olarak anlaşıla
cak olmasına karşın ortaya çıkmaya başlamıştır. İşte bu sebeple 
İsa’nın yolculuğunun bu başlangıcı ve Dirilişin ardından havari
lerini dünyaya gönderdiği “Bu nedenle gidin, bütün uluslan öğ
rencilerim olarak yetiştirin, onlan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un 
adıyla vaftiz edin” (Mat. 28,19) sözleri arasında bağlanü bulunur. 
Bu sözleri işittikten sonra İsa’nın havarilerinin yrerine getirdikleri 
vaftiz İsa’nın kendi Vaftizi’ne giriş yapmak ve bunun aracılığıyla 
başlatuğı gerçeğe katılmakur. Hıristiyan olmanın yolu budur.

Yaygın ve güncel liberal bilim İsa’nın vaftizini çağn nite
liğinde bir deneyim şeklinde yorumlar. Celile bölgesinde son de
rece normal sıradan bir yaşam sürdükten sonra Vaftizi sırasında 
yeri sarsan bir deneyim yaşadığı söyleniyor. Bize, o anda İsa’nın 
Rab ile olan özel ilişkisinin ve ilahi misyonunun farkına vardığı 
söyleniyor. Dahası bu misyon tahminen İsrail’de hüküm süren 
bir inanışın beklentisinden kaymaklandı; Yahya ve onun Vaf- 
tizi’nin İsa’nın yaşamına getirdiği duygusal yükseliş sayesinde ya
ratıcı biçimde yeniden şekillendirildi. Ancak bunlaradair hiç bir 
şey metinlerde bulunmaz. Bununla birlikte bu metnin sunumu 
bilimsel verilere göre yapıldığında metinlerin gerçek yorumun
dan ziyade “İsa romanı” gibi görülmelidir. Metinler bize İsa’nın 
iç yaşamı hakkında hiçbir açık pencere bırakmamışlar. İsa bizim 
ruhsal deneyimlerimizin üstünde bulunmaktadır (Guardini, Das 
Wesen des Christentums). Fakat onlar bizim İsa’nın “Musa ve
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| >cygamberlerle” nasıl ilişkilendirildiğini anlamamıza yardım eder 
ve bizim hayatının daha ilk anından başlayarak Haç’a ve Diriliş’e 
kadar uzayıp giden gerçek ilişkiyi anlamamızı sağlar. İsa bazen 
I >aşanlı bazen de başarısız olan, duygusal çıkışlara meyilli dahî bir 
insan rolünde karşımıza çıkmıyor. Eğer durum böyle olsaydı İsa 
uzun yıllar önce yaşamış sıradan biri olarak kalır ve eninde so
nunda bizden, ulaşılamayacak denli büyük bir uçurumla kopardı. 
Uunun yerine önümüzde “sevgili Oğul” olarak duruyor. Bir yan
ılan tamamen başkası olurken aynı nedenden hepimizin çağdaşı, 
her birimize bizden daha yakın kişi olabilir. (Aziz Augustinus, İti
raflar, III, 6,11).



İKİNCİ BÖLÜM

İSA’N IN  DENENMELERİ

Vaftizinin sonunda İsa’nın üzerine Kutsal Ruh’un inişi, 
kurtancı olarak bir çeşit resmi hizmete atanma olarak anlaşılma
lıdır. Kilisenin Babalan bu nedenle bu olayı haklı olarak İsrail’de 
göreve getirilen krallar ve din adamlarının yağla kutsanmasına 
benzetirler. Mesih-Hristos sözü “Yağla kutsanmış” anlamına 
gelir. Eski Antlaşmada yağla kutsama kutsanan kişinin Rab’bin 
Ruh’u ile bu hizmetinde lütuf armağanlarına kavuştuğunun gör
sel bir simgesi olarak kabul edilirdi. Yeşaya 11:1 bu olayı kutsan
ması tam olarak Rab’bin Ruh’unun aşağıya inip onun üzerinde 
duracağı gerçeğinde var olan asıl “Kutsanmış Kişi” için ümit ola
rak geliştirir: “Bilgelik, anlayış, öğüt ve kudret ruhu, bilgi ruhu ve 
Rab korkusu” (Yşa. 11,2). Aziz Luka’nın anlatüklanna göre İsa 
Nasıra’daki sinagogda Yeşaya’dan bununla bağlantılı bir bölüm
den bahsederek kendini ve yapacağı işi anlatti: “Rab’bin Ruhu 
üzerimdedir, çünkü beni meshetti” (Luk. 4,18; bk. Yşa. 61,1). 
Vaftizin sonundaki olay bize İsa’nın bu gerçek mehsetmeyi al
dığını, kendisinin beklenen Mehsedilmiş Kişi olduğunu ve o anda 
İsa’nın kral ve rahiplik mertebesine resmen tüm İsrail huzurunda 
ebediyen kavuştuğunu söyler.
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O andan itibaren İsa bu görevle yükümlü kişi oldu. Üç 
Sinoptik İncil bize şaşırticı biçimde Ruh’un ilk emri olarak 
İsa’nın Şeytan tarafından denenmek üzere çöle gönderildiğini 
söyler (Mat. 4,1). Bu hareket önceden içsel bir anımsamayla can
landı; ve bu anımsama aynı zamanda kaçınılmaz olarak göreve 
bağlılık uğruna görevin gerektirdiği şeylerin tam olarak gerçe
kleşmesini sağlamak için her tür sapmayla mücadeleyi zorunlu 
kılan içsel bir mücadeledir. Amaç insanlığı tehdit eden tehlikelere 
inmekti çünkü düşkün olan insanlığı kaldırmanın başka yolu yok
tur. İsa, insanın varlığının gerçeğine inmelidir çünkü onun mi
syonunun özü budur; kayıp kuzusunu bulup omuzlarında 
taşıyarak eve getirmek için bu insan hayaünın en uç derinlikle
rine kadar inip tamamen onun bir parçası olmakdır.

Havarisel İman Açıklaması İsa’nın “cehenneme” inişin
den söz eder. Bu iniş sadece onun ölümünde ve sonrasında ger
çekleşmekle kalmayıp tüm hayan boyunca kendisine eşlik eder. 
Tarihi daha en başından Adem’den itibaren tam olarak yinele
meli, geçmeli, acı çekmeli ki onu değiştirebilsin. İbranilere Mek
tup özellikle İsa’nın misyonuna dikkat çeken güzel bir örnektir, 
onun önceden Vaftizinde gösterdiği hepimizle birlik olma arzusu, 
insan olmanın risk ve tehlikelerine maruz kalmasına neden oldu: 
“Bu sebeple her yönden kardeşleri gibi olmalıydı ki insanları için, 
acı çekmek için Rab’bin hizmetinde bulunan merhametli ve 
imanlı rahip olabilsin. Kendisi de acı çekip ayartmalara maruz 
kaldığından bu durumdaki kişilere yardım edebilir (İbr. 2,17-18). 
“Çünkü baş rahibimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymaysan 
biri değildir, tersine bizim gibi her konuda denenmiş ama günah 
işlememiştir” (İbr. 4,15). Bu nedenle İsa’nın denenmeleriyle ilgili 
anlatılanlar onun vaftiziyle yakından ilgilidir çünkü İsa burada gü
nahkarların arasında onlarla birlikte bulunur. İsa’yı tekrar Zeytin 
Dağı’ndaki acılan sırasında yine misyonu uğrunda mücadele eder
ken göreceğiz. Ama ayart-malar onun yolunda atağı her adımda
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oıumla birliktedir. Bu bakımdan ayartmaları da vaftiz gibi tek bir 
ifadeyle özedeyebileceğimiz misyonunun her adımında kadandığı 
mücadele için başlangıç olarak görebiliriz.

Denenmelerle ilgili kısa anlaümında (Mar. 1,13) Markos, 
Adem ve İsa arasındaki paralellikleri ortaya sererken insan var
lığında İsa’nın nasıl acı çektiğini vurgular. İsa için Luka 1,13 
“Vahşi hayvanlar arasındaydı ve melekler ona hizmet etti” diye 
yazar. Cennet bahçesinin aksi simgesi olan çöl, barışma ve iyi
leşme yeri haline gelir. Yarattlanlann başkaldırısı ve ölümün gü
cünün insana verdiği en somut tehdit vahşi hayvanlardır. Ancak 
burada daha önce cennette olduğu gibi vahşi hayvanlar insanın 
dostu olur. Yeşaya’nın Mesih’in günlerinde olacağını duyurduğu 
huzur geri gelir; “Kurt kuzuyla yaşayacak, kaplan oğlak yanında 
uzanacak” (Yşa. 11,6). Günah bir kez yenildiğinde ve insanın Rab 
ile uyumu gerçekleştiğinde yaratılan her şey huzur bulur. Pavlu- 
s’un bahsettiği (Rom. 8,9) Rab’bin oğullannın açıklanmasını be
kleyen, can çekişip inleyen, anlaşmazlıklar yüzünden parçalanan 
dünya bir kez daha huzurun hüküm sürdüğü yere dönüşür. 
Batıdaki Benedikten manastırları etrafında yeşeren dünyanın va
haları, Rab’bin yokluğunda dünyayı karanlığa tutsak eden Çer- 
nobil faciasının aksine Rab’bin çocuklarının canlandırdığı 
dünyanın banşının izlerini taşımıyor mu? Markos, denenmelerle 
ilgili özede anlattıklarını Mezmur 91,11 ’i çağrıştiran bir ifadeyle 
sona erdiriyor: “Ve melekler ona hizmet etti” Bu sözler denen
melerle ilgili Matta’nın detaydı anlatımının sonunda da yer alır ve 
yalnız bu geniş anlatim içinde tam olarak anlaşılırlar.

Matta ve Luka, İsa’nın özel misyonu uğruna kadandığı 
üç içsel mücadeleyi yansıtan denemelerinden bahseder ve ayrnı 
zamanda insan yaşamında neyin gerçekten önemli olduğu soru
suna dikkat çeker. Burada gözlemlediğimiz gibi tüm denenmele
rin özünde açıkça hayatımızı dolduran daha acil durumlarla 
kıyaslandığında istenmeyken ya da rahatsız edici olan kişi olmasa
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■ İn, ikinci planda algıladığımız Rab’bi bir kenara itme davranışımız 
\ mar. Kendi bilgeliğimizle bir dünya yaratmakla, Rab’be hiç yer 
v ermemekle kendi gücümüze dayanınz; politik ve maddi olmayan 
lın şeyin gerçekliğini inkâr etmek ve Rab’be yönelmeyi bir ya
nılgı olarak görüp onu dışlamak çeşitli şekillerde bizleri tehdit 
eden denenmelerdir.

Ahlaki tavır, baştan çıkmanın en önemli parçası ve bölü
müdür. Bu bizi doğrudan kötülük yapmaya sevk etmez, hayır bu 
ç< >k görülür bir kandırmaca olurdu. Bize sözde daha iyi bir yol 
göstermeye çalışır, sonunda da yanılgılarımızı terk eder ve dü
nyayı gerçekte daha iyi bir yer haline getirmek için işe koyuluruz. 
I lâlbuki bu hareket mutlak gerçeği söylemeyi de gerektirir: Ger
çek olan tam karşımızda gözlerimizin önünde duran güç ve ek
mektir. Zamanla Rab’be ait olanlar gerçekliğini yitirir ve kimsenin 
gerçekten ihtiyaç duyrmadığı ikincil duruma düşer.

Konu Rab’bin kendisidir: O gerçek mi, gerçeğin kendisi 
mi yoksa değil mi? O iyi mi yoksa iyiyi biz mi yaratmak zorun
dayız? Temel soru Rab’dir ve bizi insanın varlığının dönüm nok
tasına taşır. Dünyanın Kurtancısı ne yapmalı, ne yapmamalıdır? 
İsa’nın karşılaştığı ayartmalardaki soru bununla ilgilidir. Matta ve 
Luka’daki üç ayartma benzerdir ama sıralanışları farklıdır. Biz 
Matta’nın sıralamasını takip edelim çünkü 
ayartmalar onun anlaümında birinden diğerine geçerken yoğun- 
laşdkları manüğı yansıtırlar.

İsa kırk gün kırk gece oruç tuttu sonrasında acıktı (Mat. 
4,2). İsa’nın yaşadığı dönemde kırk sayısı İsrail için zengin sem
boller içeriyordu. Öncellikle bu sayı İsrail’in çölde dolaşüğı kırk 
yılı hatırlaür, bu süre boyoınca onlar hem ayartmalara maruz kaldı 
hem de özel bir şekilde Rab’be yakın olmanın sevincini yaşadılar. 
Kırk gün ve kırk gece aynı zamanda bize Rab’bin sözünü, Ant
laşmanın kutsal tabletlerini alma ayrıcalığına sahip olmadan önce 
Sina Dağında Musa’nın geçirdiğini kırk günü de anımsatır. Ay-
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nca bu sayı oğlunu kurban edeceği Horev Dağına yolculuğunda 
ne yiyip ne içen, kendini sadece ona eşlik eden meleğin sözleri 
ve görüntüsüyle avutan İbrahim’in kırk gün kırk gece boyunca 
nasıl yaşadığını anlatan sözlü Yahudi inancı için de bir hatırlatma 
niteliğindedir.

Kilise Babalan kabul edilir şekilde üzerlerinde biraz oy
nayarak kırk sayısını dünyanın sayısal işareti olan evrensel bir sayı 
olarak genişlettiler. Tüm dünyayı dört “yön” kuşanr ve on sayısı 
da Rab’bin On Emridir. Evrensel sayı emirlerin sayısıyla çarpıl
dığında bütün olarak dünyamızın tarihini simgeleyen sembolik 
bir ifade elde edilir. Sanki İsa İsrail’in Çıkışını tekrar canlandı
rıyor, sonra da genel olarak tarihin kanşık dolambaçlı yollanndan 
geçiyor; onun bir parçası gibi hayatının sonuna dek sürdürdüğü 
kırk gün boyunca tuttuğu oruç genel olarak tarihi bütünüyle sarar. 
“Sen Allah’ın Oğlu isen bu taşlara emir ver, ekmek somununa 
dönüşsünler41 (Mat. 4,3). İlk ayartma bu şekilde başlar. “Allah’ın 
Oğluysan” haçın alanda yoldan geçmekte olan kişilerin alaylı ağız- 
lanndan bu sözleri tekrar duyacağız: “Şayet sen Allah’ın Oğluy
san Haçtan aşağıya in” (Mat. 27,40). Bilgelik Kitabı bu olayı 
önceden bildirir: “Doğru adam Allah’ın Oğluysa, ona yardım 
eder” (Bil. 2,18). Burada alaylı kışkırtma ve ayartma birbirine ka
rışır: İsa kendisini inanılır kılmak için iddialarını kanıdamaya zor
lanıyor. İsa’nın tüm hayatı boyunca karşılaşağı bu kanıt talebi 
sıklıkla tekrarlanır ve defalarca yeteri kadar kendisini kanıtlamayı 
başaramadığı için hakarete uğrar çünkü o ana dek onun kim olup 
olmadığını herkese tartışmasız şekilde belli edecek ve her tür be
lirsizlikle karşıt düşünceleri ortadan kaldıracak olan o büyük mu
cizeyi gerçekleştirmemiştir.

Tarih boyunca insanlar Rab’den, İsa’dan ve Kilise’den aynı 
istekte bulunurlar: “Eğer Rab, varsan” deriz “o halde kendini bize 
gös-termen lazım. Seni gizleyen sis perdesini ayırman ve bize hak 
ettiğimiz kama sunman gerek. Eğer sen İsa tarih boyunca ortaya
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ı.ılup duran başka aydın kişilerden biri değil de gerçekten Alla
h'ın Oğluysan o zaman kendini bize şimdi yapağından farklı şe
hide açıkça kanıdamalısın. Ve şayet Kilise gerçekten seninse onu 
••il anda olduğundan daha görünür hale getirmelisin.”

Gerçek ve asıl konu olan ikinci ayartmayla bağlantılı ola- 
ı ık bu noktaya ileride tekrar döneceğiz. İlk ayaranada ayartanın 
istediği, çölün taşlarını ekmeğe dönüştürme gücü, tanrı varlığı
nın kamadır. Başlangıçta Luka’nın gördüğü İsa’nın kendi açlığı 
(torunudur. “Taşlara emret, ekmek olsunlar” (Luk. 4:3). Oysa 
Matta bu ayart-mayı önce İsa’nın dünyadaki yaşamında karşı
laşacağı, sonra tarih boyunca görülecek olan daha geniş bir bakış 
açısından görür.

Merhametli ve tüm insanlann Kurtarıcısı olan Rab’bin 
varlığı inanana ters düşen dünyadaki açlıktan daha trajik başka bir 
şey var mı? Dünyanın bakışlan önünde dünyanın haarına ekmek 
verip tüm açkğı sona erdirmek Kurtancının ilk işi olmaz mıydı? 
Çölde dolaşaklan günlerde Rab İsrail halkını gökten inen “man” 
adlı ekmekle besledi. Bu olay Mesih geldiğinde her şeyin nasıl 
olacağına ayrıcalıklı bir bakış sunar: Dünyanın Kurtancısının her
kesi doyurarak kimliğini delillerle kanıtlaması gerekmez miydi? 
Dünyayı doyurma problemi genel olarak toplumsal sorunlar değil 
mi, kurtuluşun gerçekleşmesi için öncellikli gerçek bir ölçüt sayıl
maz mı? Bu standartlara uymayan bir kişi, kendine Kurtancı den
mesini nasıl hak eder? Marksist düşünce anlaşılır sebeple bu 
noktayı kurtuluş sözünün özü yapa: Kurtuluşu arak hiç kimsenin 
aç kalmayacağı “çölün ekmek olacağı” şey olarak görür.

“Şayet Allah’ın Oğluysan!” Ne büyük bir kışkırtma! Biz 
de Kiliseye aynı şeyi söylemiyor muyuz? Şayet Allah’ın Kilisesi 
olduğunu iddia ediyorsan o halde dünyanın ekmeğe kavuşmasını 
sağlayarak işe başla, gerisi sonra gelir. Bu kışkırtmaya karşılık ver
mek zordur çünkü açıkçası aç olanların çığlıklan kulaklara ve ruha 
olması gerektiği gibi derinden işler. İsa’nın verdiği karşılık sadece
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ayartma olaylarının ışığında anlaşılmaz. Ekmekle ilgili konu Inci
l’in tamamında yayılmıştır ve bütünüyle gözden geçirilmesi gere
kir.

Isa’nın yaşamında ekmekle ilgili iki önemli olay daha bu
lunur. Bunlardan ilki tenha bir yere çekildiğinde İsa’yı izleyen bin
lerce kişi için ekmekleri çoğaltmasıdır. İsa önceden ayartma 
olduğunda reddettiği bir şeyi şimdi neden yapar? Kalabalık Ra
b’bin sözünü işitmek üzere her şeyi terk edip gelmiştir. Bu in
sanlar yüreklerini Rab’be ve birbirlerine açan kişilerdir, bu 
nedenle onlar uygun şekilde ekmeği paylaşmaya hazırdırlar. O 
halde bu ekmek mucizesinin üç yönü bulunmaktadır. Bu kişilere 
yol gösteren Rab ve onun sözünü arayıştandır, çünkü onun öğ
retisi tüm hayatı doğru yola koyar. Ayrıca Rab’den de ekmeği 
temin etmesi istenir. Sonuç olarak başkalarıyla paylaşıma hazır 
olmak mucizenin gerçekleşmesindeki esas faktördür. Rab’bi din
lemekle Rab ile yaşanmaya başlanır, imandan sevgiye ve diğerini 
tanımaya yönelinir. İsa insanların açlığına, onlann fiziksel ihtiya
çlarına duyarsız değildir ama bunları en uygun durumda ve 
esnada sağlar.

Ekmekle ilgili ikinci olay da ileriyi işaret eder ve üçün- 
cüye hazırlık yapar: İsa’nın ve Kilisenin Efkaristiyası olan Son 
Yemek ebedi bir ekmek mucizesidir. İsa’nın kendisi ölüp bol ürün 
veren başak tanesi olur (Yu. 12, 24). İsa’nın kendisi ekmeğimiz 
oldu ve bu ekmeklerin çoğalulması hiç tükenmeksizin sonsuza 
dek sürer. Bu da bizim kendisini kışkırtanı kovmak için İsa’nın 
Eski Antlaşmadaki sözleri söylemesindeki nedeni anlamamız için 
gereken arka planı aydınlatır: “İnsan yalnızca ekmekle yaşamaz 
fakat Rab’bin ağzından çıkan her bir sözle yaşar” (Yas. 8,3). Na- 
zilerin idam ettiği Cizvit Alman Alfred Delp şöyle yazdı: “Ekmek 
önemlidir, özgürlük daha önemlidir ama bunlardan daha önem
lisi sonsuz sadakat ve imanla yapılan ibadettir.”

Bu önem sıraları bir kez değerlerini yitirdiklerinde, zih-
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ıııyct değiştiğinde sonuç adalet ve acı çeken insana merhamet 
değildir. Sonuç aksine maddi şeylerin bile bozulup yok olması
dır. Daha önemli görülen şeyler için geçici veya uzun süreli ola- 
ı ık Rab ikinci plana itildiğinde bu daha önemli görülen şeylerin 
İm lıiç olduğu sonunda anlaşılır. Bunu kanıdayan sadece Marksist 
düşüncenin olumsuz sonuçları değildir.

Gelişmekte olan ülkelere batının sunduğu tamamen tek
nik ve maddi kaynaklı yardım Rab’bi çerçevenin dışında bırak
makla kalmadı aynı zamanda da insanları Rab’den uzaklaşürdı. 
( iururla daha iyiyi bildiğini iddia eden bu yardımın kendisi bugün 
ılade ettiğimiz üçüncü dünya kavramını ortaya çıkardı. Bu onla
rın kendilerine özgü dini, ahlaki ve sosyal değerlerini bir kenara 
ıı ti ve onlann yerine oluşan boşluğa sonuçta kendi teknik düşünce 
ıarzını yerleştirdi. Fikir taşları ekmeğe dönüştürebileceğimizdi; 
bunun yerine yardımlarımız ekmek yerine taş verdi. Konu 
Rab’bin önceliğiyle ilgilidir. Konu onun gerçekten varlığını be- 
ııimsememizdir, öyle ki onsuz hiçbir şey iyi olmaz. Tarih 
Rab’den ayrı tutulamaz ve sonra da tamamıyla maddi yollara da
yanılarak akışı sağlanamaz. İnsanın yüreğinde iyilik yoksa o zaman 
başka hiçbir şey de iyi sonuç veremez. Ve insanın yüreğindeki iyi
lik sonuçta kendisi İyi ve İyilik olandan gelebilir.

Şüphesiz hala insanlar Rab neden varlığını daha iyi gö
sterebileceği bir dünya yaratmadı diye sorabilirler. Acaba İsa 
neden kimsenin karşı çıkamayacağı varlığının daha göz alıcı başka 
bir işaretini dünyada bırakmadı. Bizim bu denli gizemli bulduğu
muz Rab’bin ve insanın sırrı budur. Etrafımızdaki dokunabil
diğimiz nesneler gibi Rab’bin kendisini göstermediği böyle bir 
dünyada yaşıyoruz, ama insanın yoireği sadece Mısır’dan Çıkışa 
doğru y'ola koyulursa Rab aranıp bulunabilir. Böyle bir dünyada 
yanlış felsefelerin aldanışlarına direnmek ve sadece ekmekle yaşa
yamayacağımızı ama öncelikle ve en başta Rab’bin sözüne sadık 
kalmakla yaşayabileceğimizi anlamak mecburiyetindeyiz. Sadecc
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bu itaat harekete geçirildiğinde herkes için ekmek sağlayabilme
mizi mümkün kılan tutum canlanır.

İsa’nın ikinci ayartılmasına geri dönelim; üçü arasındaki 
bu ayartma bizler için içerdiği dersler bakımından anlaşılması en 
zor olanıdır. Bu ikinci ayartma insan olan Isa’ya ve onun misyo
nuna belli bir tehdit oluşturan, yine bir gerçeği ifade eden, bir 
çeşit ruhsal görüm şeklinde yorumlanmalıdır. İlk çarpıcı gerçek 
nokta Şeytanın İsa’yı tuzağa düşürebilmek için Kutsal Kitap’ta 
yazılanları yem olarak kullanıp söylemesidir. İnanan insana 
Rab’bin bahşettiği özel koruyuculuğundan bahseden Mezmur 
91,1 l ’dan alıntı yapar: “Tüm yollannda seni koruması için mele
klerini gönderecek. Ayağın taşa çarpmasın diye elleriyle seni 
taşıyacak”. Bu söz-lerin kutsal şehirde ve kutsal bir mekânda söy
lenmiş olması gerçeğinden ötürü avn bir değeri bulunur. Ger
çekten de burada söylenen mezmur Tapınakla ilişkilidir, bu 
mezmurla dua etmek Rab’bin yaşadığı yerde ilahi bir koruma al
tında olduğumuz anlamına geldiği için Tapınakta korunmayı ümit 
etmektir. Rab’be iman eden bir adam kendisini Tapınağın kutsal 
mekânından başka nerde daha emin bir yerde hisseder? (Daha 
detaylı bilgi için bkz. Gnilka, Matthâus evangelium I, s. 88). Şey
tan mezmııru doğru biçimde aktarabilen Kutsal Kitap uzmanı 
olduğunu kanıt-lıyor. İkinci ayartmadaki karşılıklı konuşmalann 
tamamı iki Kutsal Kitap uzmanı arasındaki tartışma şeklini alıyor. 
Joachim Gnilka bu bölümü göstererek Şeytanın burada kendisini 
bir ilahiyatçı olarak tanıttığını söyler. Rus yazar Vladimir Soloviev 
“İsa Karşıtı” adlı kısa hikâyesinde bu konuya değinir. İsa Karşıtı 
Tübingen Üniversitesinden fahri ilahiyat doktorası alan büyük bir 
Kutsal Kitap uzmanıdır. Soloviev’in çizdiği “İsa Karşıtı” onun o 
zamanlar yaygın olan belirli bir çeşit ilahiyatçı kuşkuculuğunu 
güçlü biçimde ifade eder. Şüphesiz Kutsal Kitap’ın bu şekilde yo
rumlanması bir inkâr değildir, ama bu mümkün olan sapmalara 
karşı gerekli ve hayli etkileyici bir uyandır. Gerçek şu ki Kutsal Ki-
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lup’ın açıklanması İsa Karşıtı için bir araç haline de gelebilir. Bize 
I ııınu söyleyen ilk kişi Soloviev değildir, ayartmayla ilgili olayın 
iı,eriğinin özünde bu nokta vardır. Bilgece oldukları sanılan yo
rumlardan elde edilen bulgular İsa gerçeğini yok eden, imanı 
■oküp atan en ürkütücü ldtaplan oluşturmakta kullanılmıştır.

Bugün en genel yaklaşım Kutsal Kitap’ı modern dünya 
r.orüşü diye adlandırılan esas öğretisi Rab’in tarih içinde hareket 
ı ilemeyeceği, Rab ile yapılacak her şeyin kişisellik alanına indir
genmesi gerektiği görüşüne göre değerlendirilmektedir. Bu ne
denle artık Kutsal Kitap yaşayan Rab hakkında konuşmaz; hayır 
>ımdi sadece biz konuşuruz ve Rab’bin neyi yapabileceğine, bizim 
ııc yapacağımız ya da ne yapmamız gerektiğine biz karar veririz. 
Kılge mükemmelliği havasındaki İsa Karşıtı ne söyleyeceğini din
lemek için var olan Rab’be iman açısından yaklaşıp Kutsal Kita- 
p’ın yorumlannı okumanın bağnazlık olduğunu söyler; bizi sadece 
ı amamen bilimsel olduğu iddia edilen ama içerik olarak bakıl
dığında Rab’bin hiçbir sözüne ve düşüncesine yer vermeyen tüm 
zamanlara ayak uydurabilen kendi yorumlannın doğruluğuna ikna 
etmeye çalışır.

İsa ve Şeytan arasındaki tartışma Kutsal Kitap’ın doğru 
yorumlanması üzerine yapılan teolojik bir tartışma konusudur ve 
tarihin her döneminde geçerliliğini korur. Kutsal Kitap’ın uygun 
biçimde yorumlanmasının temelinde yer alan önemli soru şudur: 
Biz Rab’bin hangi yönüne bakmaktayız? Yorumla ilgili tartışma 
sonuçta Rab’bin kim olduğuyla ilgili tartışmadır. Yine de pratik 
uygulamada, geçerli Kutsal Kitap yorumları hakkındaki tartış
maların temelinde olan Rab’bin görüntüsüyle ilgili çalışmalarda, 
İsa modeli esas alınarak karar verilir: Dünyasal gücü elde etmek
sizin yaşayan İsa gerçekten var olan Rab’bin Oğlu mudur?

İsa ve kışkırtan arasındaki dikkate değer Kutsal Kitap 
hakkındaki tartışmada geçen önemli soru, bu şekilde bizi doğru
dan sorunun içeriğine yöneltiyor. Bu tarüşma neyle ilgilidir? Bu
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ikinci ayartmadaki tehlikeli konu “ekmek ve oyunlar” teması al
tında özedenmiştir. Fikir, ekmek elde edildikten sonra gösteri de 
sunulmalıdır şeklindedir. Çünkü sadece fiziksel doyum insan için 
yeterli olmaz. Bu nedenle bu yorum, Rab’bin dünyaya ve insan
lara kanşmasına izin vermeyenler, ilahi saygının yerini alıp bunu 
yok eden heyecan veren, baştan çıkarıcı başka canlandıncı dür
tüler temin etmeye zorlanır şeklinde devam eder. Ancak bu bö
lümün ana fikri bu olamaz çünkü ayartma açıkça hiçbir seyirci 
kabul etmez. Tartışılan konu Yasa’nın Tekrarı Kitabı’ndan alıntı 
yaptığı İsa’nın verdiği yanıttaki “Massa’da olduğu gibi Tanrınız 
Rab’bi denemeyeceksiniz” (Yas. 6,16) sözlerinde açıklanır. 
Yasa’nın Tekrarı Kitabı’ndan alınan bu bölüm İsrail’in çölde su
suzluktan neredeyse yok olacağı olayına gönderme yapar. İsrail 
Musa’ya isyan eder ve bunu yapmakla da Rab’be isyan ederler. 
Rab, Rab olduğunu ispat etmek zorundadır. Kutsal Kitap Rab’be 
yapılan başkaldınyı şöyle tanımlar: “Rab bizim yanımızda mı değil 
mi? diyerek onu denediler” (Çık. 17,7). O  halde konu bizim 
henüz ele aldığımız gibidir: “Rab bir denenmeye boyun eğmek 
zorundadır. Herhangi bir ürün gibi Rab test edilir. Rab bizim 
emin olabilmemiz için gerekli olduğunu söylediğimiz şartları ye
rine getirmelidir. Şayet 91. Mezmurdaki güvenceyi derhal temin 
etmezse o halde kendisi Rab değildir. Kendi sözünün varlığının 
yanlış olduğunu göstermiş olur.

Burada Rab’bi nasıl tanıyıp tanımayacağımız, ona nasıl 
bağlanıp yitirebileceğimizle ilgili derin bir soruyu irdeliyoruz. Ra
b’bi bir nesne haline indirgeme küstahlığımız ve ona laboratuar 
şartlarımızı zorla kabul ettirmeye çalışmamız onu bulmamızı im
kânsız kılar. Kendimizi ondan üstün bir konuma yerleştir-mekle, 
sevginin tüm koşullarını kenara itmekle, vicdanımızı dinlememe
kle, artık deneyerek test edip kavramadıkça hiçbir şeyin gerçe
kliğini tanımamakla Rab’bin Rab olduğunu inkâr etmiş oluruz. 
Bu şekilde düşünmek kişinin kendini Rab’bin yerine koyması,
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kendini tanrısallaştırmasıdır. Bunu yapmak da sadece Rab’bi değil 
dünyayı ve kendini de alçaltmaktır.

Yine de Tapınağın zirvesindeki bu açıdan bakıp Haçı gö- 
ı clıiliriz. İsa kendini Tapınağın üstünden aşağıya atmadı. Çukurun 
içine sıçramadı. O Rab’bi denemedi. Ama ölümün çukuruna, terk 
edilmişlik gecesine, savunmasızlığa, terk edilişe atladı. Atlayışını 
Kab’bin insanlara olan sevgi hareketi olarak, riskle gerçekleştirdi, 
biliyordu ki sonunda atladığında sadece Peder’inin nazik ellerine 
düşebilirdi. Bu da bizi doğrudan mezmurda sözü geçen sonsuz ve 
ınırsız güvene taşıyarak 91. Mezmurun gerçek anlamına ışık 

tutar: Rab’bin arzusuna uyarsanız başınıza ne kadar kötü şey ge
lirse gelsin bunlara rağmen sonunda sığınacağınız kişiyi hiç kay
betmeyeceğinizi bilirsiniz. Dünyanın temelinin sevgi olduğunu 
bilirsiniz, hiç kimse size yardım etmez ya da edemezse de sizi se
vene güvenmeye devam edebilirsiniz. Kutsal Kitap’ın otoritesi ve 
Dirilen Rab’bin daveti üzerinde geliştirdiğimiz bu güven yine de 
Rab’bi bizim hizmetimize koyacak olan Rab’bin gözüpek atılı- 
mından oldukça farklıdır.

Şimdi tüm bu olayın en uç noktasını oluşturan üçüncü 
ayartmaya geliyoruz. Şeytan İsa’yı yüksek bir zirveye taşır. Ona 
yeryüzündeki tüm krallıkları, ihtişamlarını göstererek dünyadaki 
krallığı teklif eder. Mesih’in misyonu tam olarak bu değil midir? 
Kendisinin tüm dünyayı tek büyük, banş ve iyilik krallığı olarak 
birleştiren kral olması gerekmiyor muydu? Taşları ekmeğe çe
virme dürtüsünün daha sonra İsa’nın yaşadıklannda iki önemli 
benzeri olduğunu gördük: ekmeklerin çoğaltılması ve Son Yemek. 
Aynı şey burada da geçerlidir.

Dirilen Rab kendisini izleyenleri “dağda” toplar (Mat. 
28,16). Ve bu dağda onlara şöyle der: “Yerde ve gökte tüm yetki 
bana verildi” (Mat. 28,18). Burada iki detay yeni ve farklıdır. 
İsa’nın gökte ve yerde gücü vardır. Ve yalnızca böyle tam bir oto
riteye sahip bir kişi gerçek kurtarıcı güce sahiptir. Gökte olmazsa
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yerdeki güç her zaman belirsiz ve sallantıda olur. Güç göklerin, 
başka bir deyişle Rab’bin ölçülerine ve yargılanna bağlı kalırsa iyi
lik için bir güç oluşturabilir. Ve güç yalnızca Rab’bin oluru altında 
kalmışsa güvenilebilir.

Bu ikinci öğenin ortaya çıktığı noktadır: İsa Dirilişinin 
lütfunda bu gücü elde eder. Bunun anlamı onun Haçı, ölümünü 
önceden çağnştırmasıdır. Haç üzerinde asılıp öldüğü, insanların 
alay konusu olduğu, havarilerinin terk ettiği başka bir dağ olan 
Golgota’yı işaret eder. İsa’nın Krallığı Şeytanın gözleri önüne ser
diği yeryüzünün krallıklarından ve ihtişamlarından farklıdır. Yu
nanca “doxa” sözcüğünün anlamı olan ihtişam parçalanıp yok 
olan yanıltıcı bir görüntüdür. İsa Mesih’in Krallığına ait olan ih
tişam bu çeşit değildir. Onun Krallığı Kutsal Üçlü Birlik adına 
vaftiz olan ve emirlerini yerine getiren havarileri olmayı kabul 
etmiş kişilerin mütevazı yaşamları sayesinde büyür (Mat. 28,19). 
Ama gelin yine üçüncü ayartmaya geri dönelim. Bunun gerçek 
içeriği tarih boyunca yavaş yavaş yeni şekiller aldığını fark ettiği
mizde belirginleşir. Hristiyan hükümdarlığı ilk etapta imanı poli
tik birliği sağlamlaştırmakta kullanmaya çalıştı. Bu nedenle İsa’nın 
Krallığının politik bir krallık ve ihtişamına sahip bir model olması 
beklendi. İmanın güçsüzlüğüne, İsa Mesih’in dün-yevi güçsü
zlüğüne, politik ve askeri güç yardımcı olsun diye verilmeliydi. 
Asırlar boyunca imanı güvence altına almak için güç kullanma 
şek-lindeki bu ayartma, değişik biçimlerde tekrar tekrar ortaya 
çıktı ve iman defalarca gücün baskısı altında nefessiz kalma ri
skine girdi. Kilisenin özgürlüğü için verilen mücadele, İsa’nın 
Krallığını herhangi bir politik kimlikten kurtarma mücadelesi asır
lar boyunca sürdürülmesi gereken bir savaştır. Çünkü politik 
gücün ve imanın birliği her zaman bir bedel gerektirir: iman 
gücün hizmetine girer ve onun değerlerine boyun eğmek zorunda 
kalır.

Burada tehlikede olan diğer alternatif Rab’bin Haç acı-
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lurında anlatılanlarda dramatik şekilde görülür. İsa’nın yargılan
masında en önemli noktada Pilatus insanlara İsa ve Barabbas ara
mda bir seçim sunar. İkisinden birisi serbest bırakılacaktır. Ancak 
Harabbas kimdi? Genel olarak aklımıza ilk gelen Yuhanna İnci
rindeki sözlerdir: “Barabbas bir soyguncuydu (Yu. 18,40). Ancak 
Yunancada soyguncu anlamına gelen bu sözcük o zamanlar Fiti
lindeki politik ortamda özel bir anlam kazanmıştı. Soyguncu 

sözcüğü “direnişçi savaşçı” sözcüğüyle eşanlamlı hale gelmişti. 
Harabbas, bir ayaklanmaya katılmıştı (Mar. 15,7) ve dahası- bu 
olayda- cinayetle suçlanmıştı (Luk. 23,19-25). Matta’nın Barab- 
lıas’ın “ahlaksız bir mahkûm” (Mat. 27,16) olduğunu söylemesi 
onun önde gelen direniş savaşçılarından biri olduğunun muhte
melen de aslında bu belli ayaklanmanın gerçek lideri olduğunun 
kanındır.

Başka bir deyişle Barabbas bir Mesih modeliydi: İsa’ya 
karşı Barabbas’ın seçimi tesadüf değildir, iki Mesih modeli, iki 
çeşit Mesih inancı birbirine zıt durumda bulunurlar. Bar-Abbas 
adının “babanın oğlu” anlamına geldiğini düşündüğümüzde bu 
aynntı daha aydınlığa kavuşur. Bu tipik bir Mesih adıdır, Mesih 
hareketinin en göze çarpan liderinin mezhepteki adıdır. Yahudi- 
lerin en son büyük Mesih savaşı ‘Yıldızın oğlu” Bar-Kokhba ta
rafından 132 yılında yapıldı. İsim aynı şekilde oluşturulmuştur ve 
aynı görüşü taşır.

Kilise Babalannın biri olan Origenes, bize ilginç bir detay 
daha verir. Üçüncü yüzyıla kadar pek çok İncil elyazması sözü 
edilen adamdan “İsa Barabbas” İsa Babanın Oğlu diye bahsetti. 
Buradaki Barabbas adlı kişiler aynı iddiada bulunan ama bunu ta
mamıyla farklı biçimde algılayan İsa’nın bir çeşit değişik benliğini 
yansıtır. Bu nedenle seçim hayata götüren yolun kendi yaşamını 
feda etmek olduğunu söyleyen bu gizemli İsa ile kendi krallığının 
ve özgürlüğünün sözlerini veren silahlı bir mücadeleyi yöneten 
Mesih arasındadır. Kalabalığın Barabbas’ı tercih etmesi şaşırtıcı
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mı? (Konunun daha detaylı işlendiği Vittorio Messori’nin önemli 
kitabı Patı sotto Ponzio Pilato? Torino, 1992, s. 52-62’ye bakın). 
Bugün aynı seçimi yapsaydık Peder’in ve Meryem’in Oğlu Nası- 
ralı İsa’nın şansı olur muydu? Gerçekten İsa’yı tanıyor muyuz? 
Onu anlıyor muyuz? Her zaman olduğu gibi bugün de belki onu 
yeni baştan tanımak için çaba göstermemiz gerekmeyecek miydi? 
Ayartan doğrudan bize Şeytan’a tapınmamız gerektiğini söyleye
cek denli acemi değildir. Bize yalnızca mantıklı bir seçim yapıp 
Rab’bi bizim özel hedeflerimize kanşmayacağı kendi özel yerinde 
bırakıp tamamen düzenli ve planlı bir dünyaya öncelik verme
mizi öneriyor. Soleviev “Dünya Banş ve İyiliğine Açık Yol” baş
lıklı kitabında İsa Karşıtına atıfta bulunur. Gerçek mesajı akılcı 
planlama ve iyiliğe tapınmak olan bu kitap adeta yeni bir İncil ha
line gelir.

O  halde İsa’nın üçüncü ayartılması dünyanın beklenen 
Kurtarıcısından ne çeşit bir hareket beklendiği sorusu hakkında 
olduğu için önemli olduğunu kanıdar. Bu İsa’nın tüm yaşantısına 
yansır. Kendini bir kez daha açık bir şekilde yolu üzerinde ikna 
edici bir dönüm noktasında gösterir. Havariler adına konuşan 
Petrus, İsa Mesih’in yaşayan Rab’bin Oğlu olduğunu itiraf etti. 
Böyle yapmakla Kiliseyi inşa eden imanı sözlerle açıklar ve İsa 
üzerine kurulu imanın yeni topluluğunu başlatır. Farklı ve ikna 
edici biçimde İsa’yı tanımanın havarileri genel toplum anlayışın
dan ayırdığı ve onları İsa’nın yeni ailesi olarak oluşturmaya baş
ladığı bu kritik anda her şeyi tersine çevireceği tehdidinde 
bulunan kışkırtıcı ortaya çıkar. İsa, derhal Mesih kavramının Pey
gamberlerin iletilerinin bütünlüğünde anlaşılması gerektiğini 
duyurur. Bu kavram dünyevi güç değil Haç demektir ve Haç ara
cılığıyla var olan tamamen farklı bir topluluk demektir.

Oysa Petrus’un anladığı bu değildir: “Petrus onu kenara 
çekip onu azarlayarak şöyle der ‘Rab esirgesin!” Bu sana hiç ol
masın!” (Mat. 16,22). En etkili olabilecek anda ortaya çıkan bu sö-
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/Irri sadece ayartma sahnesinin arka planındakilerin ışığında oku- 
ı tunumuzda İsa’nın inanılmaz sert yanıtını anlayabiliriz. “Çekil 
■ imimden Şeytan! Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya 
ıleğil, insana özgüdür.” (Mat. 16,23).

Her zaman başarısızlık, acı ve zulüm tehdidi gözümüzü 
11 ıkuttuğu için biz hepimiz İsa’ya mesajının tartışmaya yol açan 
likitlere sürüklediğini söyleyip durmuyor muyuz? Hristiyan hü
kümdarlığı veya Papalığın dünyevi gücü artık günümüzde bir kış
kırtma değil, ama Hıristiyanlığın da aralarında bulunduğu tüm 
«ünlerin gerçek hedefi olan evrensel refahın bildirilmesi gelişme 
için çözüm olarak görülmesi açısından Hristiyanlığın yorumlan
ması da aynı kışkırtmanın günümüzdeki şeklidir. Bir soru kisvesi 
altında ortaya çıkar: “Daha iyi bir dünyaya götürmediyse İsa o 
halde ne getirdi? Mesih ümidinin özü nasıl bu olmaz?”
I iski Antlaşma’da bu inancın iki uzantısı hala ayrımsız olarak bir
leştirilmiş olarak bulunur. Birincisi kurdun kuzuyla uzanacağı 
(Yşa. 11:6) dünyadaki tüm insanların Siyon Dağına yönelerek kı
lıçlarını sabana, mızraklarını bağ bıçağına çevirecekleri (Yşa. 2:4; 
Mik. 4:1-3) bir dünya cenneti beklentisi sözünün gerçekleşmesi
dir. Ancak bu beklentinin yanı sıra Rab’bin aşağılanıp acı çeken 
hizmetçisinin, kurtuluş getiren Mesih’in ümidi de bulunur. Top
lumsal hizmeti sırasında ve Paskalya’dan sonraki konuşmalarında 
İsa defalarca havarilerine Musa ve Peygamberlerin onun hakkında 
konuştuklarım, acı çekip Haça gerilen ve tekrar dirilen, güçsüz 
görülen kişinin kendisi olduğunu göstermeliydi. Başka hiçbir 
yolla değil de sadece bu yolla verilen vaatlerin gerçekleşeceğini 
göstermeliydi: “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söyledikle
rine inanmakta ağır davranan kişiler!” (Luk. 24,25). Emaus yo
lunda İsa’nın öğrencilerine söylediği buydu ve onun asırlar 
boyunca defalarca aynı şeyi yinelemesi gerekir, çünkü biz de sü
rekli olarak Mesih olduğu iddiasının geçerli olması için altın çağı 
başlatması gerektiğini sanıyoruz.
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Oysa İsa, Şeytan’a verdiği karşılığı, Petrus’a söyledikle
rini ve daha sonra Emaus yolundaki havarilerine açıkladıklarını 
bize de tekrarlıyor: bu dünyadaki hiçbir krallık Rab’bin Krallığı 
değildir; insanlığın kurtuluşunun tam halini göstermez. Dünya
daki krallıklar insanın dünyadaki krallıklan olmakla kalırlar ve mü
kemmel bir dünya kurabileceğini iddia eden kişi Şeytan’m aldattığı 
gönüllü bir ahmak ve dünyayı ellerinde oyuncağa çeviren bir kişi
dir.

Şimdi, bunun bizi kitabın geri kalanında aklımızda kala
cak büyük soruya yönelttiği doğrudur: dünya barışı, evrensel 
refah ve daha iyi bir dünya değilse İsa aslında ne getirdi? Ne ge
tiriyor?

Yanıt oldukça basit, Rab; o Rab’bi getirdi. Daha önce
den yüzünü yavaş yavaş ilk olarak İbrahim’e sonra Musa ve Pey
gamberlerine ve sonra da Bilgelik Yazınında kendini açan Rab’bi 
getirdi —çeşitli bilinmez biçimlerde putperestler arasında da saygı 
gösterilmiş olsa da yüzünü yalnızca İsrail’de açan Rab’bi. İşte bu 
Rab’bi, İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un Rab’bini, gerçek Rab’bi 
dünyadaki uluslara getirdi.

O  Rab’bi getirdi ve şimdi biz onun yüzünü tanıyoruz, 
şimdi ona seslenebiliriz. Biz insanlar bu dünyada izlememiz ge
reken yolu biliyoruz. İsa Rab’bi ve Rab ile birlikte varlığımızın ve 
kaderimizin gerçeğini; iman, ümit ve sevgiyi getirdi. Sadece yü
reklerimizin katılığı yüzünden bunun yetersiz olduğunu düşü
nüyoruz. Evet, gerçekten de Rab’bin gücü bu dünyada sessizce 
çalışır ama gerçek ve sonsuz güç budur. Defalarca Rab’bin ga
yesi adeta ölüm sancıları çekmektedir. Ama yine defalarca ger
çekten dayanan ve kurtaran tek şey olduğunu kanıdar. Şeytanın o 
zaman İsa’nın gözleri önüne serdiği dünya krallıklarının hepsi yok 
oldu. Onların ihtişamının, inançlarının sadece görünüşte kaldığı 
ortaya çıktı. Fakat İsa’nın şanı, kendisini feda eden üstünlüğü, 
mütevazılığı geçip gitmedi ve asla yok olmayacak.
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İsa Şeytan ile savaşından zafede çıktı. Kışkırtanın haşan 
ve gücü kutsallaştırma yalanına, zenginlik ve güç aracıkğıyla tüm 
insanlara gelecekte her şeyi sunma sözüne, İsa Rab’bin Rab ol
duğunu ve insanın gerçek İyiliği olduğunu gerçeğini söyleyerek 
karşılık verir. Güce tapınma davetine İsa, Şeytanın kendisinin de 
alıntı yaptığı aynı kitaptan, Yasa’nm Tekran’ndan bir parçayla 
yanıt verir: “Tannn olan Rab’be tapacaksın ve sadece ona kulluk 
edeceksin.” (Mat. 4,10; Yas. 6,13). İsrail’in en temel emri aynı za
manda tüm Hıristiyanlar için de temel olan emirdir: Yalnızca Ra
b’be tapılmalıdır. Dağdaki Vaazı göz önüne aldığımızda On 
limir’in ilk koşuluna kayıtsız şartsız EVET’in aynca insan sevgisi 
ve insana saygı emrine de EVET demek olduğunu tam olarak gö
receğiz. Markos gibi Matta da denenmelerle ilgili anlattıklarının 
sonunu “Melekler geldi ve ona hizmet etti” (Mat. 4,11 Mk. 1,13) 
cümlesiyle sona erdirir. Mezmur 91:11 şimdi gerçekleşmektedir: 
Melekler ona hizmet eder, kendisinin Oğul olduğunu kanıdamış- 
tır ve bu nedenle evrensel İsrail’in aile reisi, Atası yeni Yakup’un 
üzerinde gökler açık kalır. (Yu. 1,51; Yar. 28,12).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TANRPNIN KRALLIĞININ İNClL’t

“Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’mn 
müjdesini duyura duyura Celile’ye gitti. ‘Zaman doldu’ diyordu. 
‘Tanrı’nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın!’ ” 
(Mar. 1,14-15). Bu sözlerle İncil Yazarı Aziz Markos İsa’nın 
toplum içindeki hizmetinin nasıl başladığını anlatır ve aynı za
manda da konuşmasının esas içeriğini açıklar. Matta da benzer 
ifadelerle İsa’nın Celile’deki yaptıklarını özeder: “İsa Celile böl
gesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, gök
sel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her 
hastalığı her illeti iyileştiriyordu” (Mat.4,23; 9,35). Her iki aziz 
Müjde Yazan da İsa’nın öğretisini Yunanca “evangelion” 
sözcüğüyle belirtir, fakat bunun gerçek anlamı nedir?

Bu sözcük yakın zaman önce “müjde” olarak tercüme 
edildi. Bu da kulağa çok etkileyici geliyor ama evangelion 
sözcüğünün asıl kastettiği anlam ile kıyaslandığında önemi çok 
azalır. Bu terim, kendilerini dünyanın kurtancılan, efendileri ve 
özgürlük kazandıran kişiler olarak gören Roma imparatorlarının 
lügatinde görülür. İçeri-ğinin iyi veya kötü olduğuna bakılmak
sızın imparatorun ilettiği duyurulara Latince “evangelium”
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' Icuirdi. Fikir imparatordan gelen duyurunun sıradan bir bilgi ol
madığı ama dünyayı daha iyiye çevirmek olduğuydu.

Incil Yazarları bu sözcüğü uyarladıklarında ve yazdıkları 
I uı adla anılmaya başladığında bize ifade etmek istedikleri şuydu: 
I )oğru olmadığı halde tanrılar gibi hareket eden imparatorlann id
diası şimdi gerçekleşmektedir. Sadece sözlerden ibaret olmayan 
I m söz, bir gerçek, sınırsız bir otoriteyle hakikaten yerine gelmek
ledir. Çağdaş dilbilimi teorisinin sözcük dağarcığında “evangeli- 
ıım’un,” “İncil”in, sadece bilgi veren konuşma değil, kurtarmak 
vc değiştirmek için dünyaya giren tesirli gücü, hareketi de ifade 
eden etkin konuşma olduğunu söyleyebiliriz. Markos Rab’bin İn- 
■ ıl’inden bahsederken önemli noktanın dünyayı kurtaracak olanın 
imparatorlar değil de Rab olduğunu söyler. Ve işte burada hem 
söz hem eylem olan Rab’bin sözü görülür ve imparatorların 
sadece iddia ettikleri ama yerine getiremedikleri söz hakikaten 
gerçekleşir. Çünkü burada dünyanın gerçek Rab’bi, Diri Rab 
harekete geçer.

İncil’in içeriğinin özü şudur: Rab’bın Krallığı yakındır, 
/am anın akışı içerisinde bir dönüm noktası belirdi, bir yenilik 
gerçekleşmektedir. Bu armağan için insandan beklenen karşılık 
günaha tövbe edip iman etmektir. Bu duyurunun özündeki mesaj 
Rab’bin Krallığı’nın yakın olmasıdır. Bu duyuru İsa’nın sözleri ve 
yaptıklarının gerçek özüdür. Verilere bir bakış bunu vurgulayarak 
doğrular. Rab’bin Krallığı ifadesi İncil’de toplam 122 kez tekrar
lanır; bunların 99’u üç Sinoptik İncil’de bulunur ve 99 metnin 90’ı 
İsa’nın sözlerindedir. Yuhanna İncil’inde ve Incil’in geri kalan 
bölümlerinde bu terim yalnızca küçük bir rol oynar. İsa’nın 
Paskalyadan önceki konuşmalarının ekseninde Rab’bin Krallığı 
olduğu ama Paskalya’dan sonra havarilerin konuşmalarının 
merkezinde ise İsa öğretisi olduğu söylenebilir.

Öyleyse bu, İsa’nın gerçek sözlerinden uzaldaşıldığı an
lamına mı gelmektedir? Tarihteki İsa gerçekte Yeni Andaşma
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teolojisinin bir parçası değildir fakat yine de önemli bir Yahudi 
din adamı olan Isa’nın, Yeni Antlaşma’nm kendisi için kesinlikle 
gerekli bir parçası olarak görülmesi gerekmez mi diyen Kutsal 
Kitap yorumcusu Rudolf Bultmann haklı midir?

İsa ve havarilerinin konuşması arasında olduğu sanılan 
diğer bir aynm da Katolik modernist Alfred Loisy’nin meşhur 
sözlerinde ortaya çıkar: “İsa Rab’bin Krallığını duyurdu ama so
nunda ortaya Kilise çıktı”. Bu sözlerde ince bir alay sezilebilir 
ama aynı zamanda bu sözler üzüntüyü de ifade eder. Rab’bin ken
disinin değiştirdiği yeni bir dünya ve Rab’bin kendi Krallığıyla il
gili büyük beklentilerin yerine bambaşka bir şey elde ettik -  ne 
üzücü bir şey, Kilise!

Bu doğru mu? Havarilerin öğretilerinde ve bu öğreti üz
erinde kurulan Kilisede şekillenen Hıristiyanlık aslında gerçek
leşmemiş bir beklentiden farklı bir şeye mi dönüştü? Rab’bin 
Krallığından İsa’ya, Kilisenin yaratılışına yönelen konu değişimi 
hakikaten verilen bir sözün çöküşü ve bunun yerine başka bir 
şeyin ortaya çıkışı mıdır?

Her şey İsa’nın kullandığı Tann’nın Krallığı’ ifadesinden 
ilan eden kişi olarak kendisi ve bildirisinin içeriği arasındaki il
işkinin ne olduğunu anlamamıza bağlıdır. Sonuçta kendisinden 
tamamen ayn bir olayı bildirmekle görevlendirilmiş bir elçi midir 
yoksa elçinin kendisi mi iletilen mesajdır? Kilise ile ilgili soru 
öncelikli bir soru değildir. Esas soru aslında Rab’bin Krallığı ve 
İsa arasındaki ilişkidir. Kilise hakkındaki anlayışımız buna bağlı 
olacaktır.

Mesajını, yaptıklarını, çektiği acıları anlamak üzere 
İsa’nın sözlerini iyice derinlemesine araştırmadan önce Kili-senin 
tarihinde krallık sözcüğünün ne şekilde anlaşıldığına kısaca göz 
atmak faydalı olur. Kilise Babalarının bu anahtar terimin yoru
mundaki üç yönü belirleyebiliriz.

Birinci anlam Kristolojiktir. Origenes, İsa’nın sözleriyle
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ilgili bir parçaya dayanarak İsa için kendisi krallık anlamına gelen 
iiutobasileia” terimini kullandı. İsa’nın kendisi krallıktır, krallık 

Iur nesne değildir, dünyadaki krallıklar gibi coğrafi bir hüküm
darlık değildir. Bu bir kişidir, bu İsa’dır. Bu yorumda Rab’bin 
Krallığı teriminin kendisi örtülü bir Kristolojidir. Rab’bin Kral
lığından bahsetme şeklinde İsa kendisinde, insanlann Rab’bin 
hi/zat aralarında olduğu şaşırtıcı gerçeğinin farkına varmalannı 
•.ağlar; İsa Rab’bin varlığıdır.

İdealist veya mistik yorum adını verebileceğimiz Rab’bin 
krallığı’nın önemini anlamanın ikinci bir yolu daha bulunur. Bu, 
insanın içini, ruhunu Rab’bin Krallığı’nın esas yeri olarak görür. 
Rab’bin Krallığı’nın anlaşılmasına bu tür bir yaklaşım Origen 
tarafından da başlatıldı. Dua Üzerine adlı incelemesinde Rab’bin 
Krallığı’nın gelmesi için dua edenler şüphesiz Rab’bin Krallığı 
için dua ederler ki bu onların için-dedir ve onlar bu krallığın ürün 
vermesi ve tamamen kazanılması için dua ederler. Çünkü her 
imanlı kişide hüküm süren Rab’bin kendisidir [hükümdarlığı kul
lanan Rab’bin Krallığıdır].. .öyleyse Rab’bin bizde hüküm 
sürmesini istiyorsak, [Krallığın içimizde olmasını istiyorsak] o 
halde ölümlü bedenimizde günahın hiçbir şekilde hüküm sürme
sine izin verilmemelidir (Rom. 6,12)... O zaman tıpkı ruhsal cen
nette olduğu gibi, Rab’bin dilediğince bizde gezinmesine(Yar.3,8) 
ve sadece İsa ile içimiz-de hüküm sürmesine izin verelim (Pa- 
trologia Graeca 11, s.495). Temel düşünce açıktır: Rab’bin Kral
lığı hiç bir haritada bulunmaz. Bu dünyadaki krallıkların tarzında 
bir krallık değildir; bu krallık insanın iç varlığında yer alır. Bu kral
lık insanın iç dünyasından dışa doğru büyür ve yayılır.

Rab’bin Krallığı’nın yorumunun üçüncü yönü kiliseyle 
ilişkilidir. Rab’bin Krallığı ve Kilise çeşidi şekillerde birbirleriyle 
bağlantılıdır ve az çok yakınlık gösterirler.

Bu son yaklaşım görebildiğim kadarıyla özellikle çağdaş 
Katolik teoloji alanında giderek üstünlük kazanmaya başladı.
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Tabii ki ne insanın iç dünyasının yorumlanması ne de İsa ile olan 
bağlantısı tamamen gözden kaybolmadı. Ama 19. yüzyılda ve 20. 
yüzyılın başındaki teoloji Kiliseden Rab’bin yeryüzündeki kral
lığı olarak bahsetme eğilimindeydi; Kilise Krallığın tarih içindeki 
gerçek varlığı olarak görüldü. Ancak bu zamanlarda Aydınlanma, 
Protestan teolojisinde yorumlama yeniliğini ateşlemişti ve bu 
akımın esas sonuçlanndan biri Rab’bin Krallığı ile ilgili İsa’nın 
mesajının yeni bir anlayışıydı. Bu yeni yorum hemen pek çok 
farklı eğilimlere yol açtı.

Bunlardan biri 20. yüzyılın başlarındaki liberal teolojiydi. 
Akımın önde gelen sözcüsü Adolf von Harnack İsa’nın Rab’bin 
Krallığıyla ilgili olan mesajını onun zamanındaki Yahudiliğe karşı 
çifte yenilik olarak gördü. Yahudilik tamamen seçilmiş insanların 
ortaklığı üzerinde yoğunlaşmış olduğu halde Harnack İsa’nın 
mesajını katı biçimde bireyselliğe dayandırarak ele aldı; İsa 
öğretisinin temeli haline gedrdiği ve sonsuz değerini benimsediği 
bireylere seslendi. Harnack’a göre ikinci temel karşıt tezde şuydu: 
Yahudilikte kurallı ibadet ve dolayısıyla rahiplik din üzerinde 
hüküm sürerken İsa kurallan bir kenara bıraktı ve mesajını katı 
biçimde ahlak üzerine yoğunlaştırdı. Harnack, İsa’nın insanın kut
sallığı ve annmasıyla ilgilenmediğini, insanın ruhuyla ilgilendiğini 
tartıştı. Bireyin ahlaki davranışları, sevgi harekederi onun Kral- 
lığa girmesini ya da dışarıda kalmasını belirleyecekti.

Kurallar ve ahlak, topluluk ve bireysellik arasındaki bu 
karşıt tez Harnack’ın zamanından uzun süre sonra da etkisini 
sürdürdü ve yaklaşık 1930’lardan sonra Katolik yorumlarda da 
geniş rağbet gördü. Harnack, üç değişik inancı —Latin-Katolik, 
Yunan-Slav, Alman-Protestan— arasındaki farklılıkları bununla 
kendi incelemesinde ilişkilendirip birleştirmesine karşın bunlar
dan üçüncüsünün İsa’nın mesajını arı bir şekilde yenilediği 
görüşündeydi. Oysa Protestan dünyasında Harnack’a karşı ikna 
edici aksi görüş de vardı. Onun muhalifleri söz verilen kişilerin
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İm eyler değil toplum olduğunu ve bireyin kurtuluşunu bu toplu
luğun bir üyesi olarak kazandığını ileri sürdüler. Kişinin etik 
lisansının önemli olmadığına, tam aksine İsa’nın günahkârlarla 
İmlikte yemek yemesinde açıkça görüldüğü gibi Rab’bin Kral
lığının “etik” ötesinde saf iyilik olduğuna dikkat çektiler (Bkz. 
k .L  Schmidt, TDNT,I,s.574).

Liberal teolojinin büyük devri I. Dünya Savaşıyla sona 
erdi ve bunu aydın bir ortamda radikal bir değişim takip etti. 
I 'akat bundan daha önce yenilik hareketinin sesleri işitilmişti bile. 
Gelmekte olanın ilk kesin işareti 1892 yılında İsa’nın Rab’bin 
Krallığını Duyurusu başlığı altında çıkan Johannes Weiss’in 
kitabıdır. Albert Sch\veitzer’in daha önceki inceleme çalışmaları 
aynı bakışı paylaşır. Şimdiki iddiaya göre İsa’nın mesajı eskatolo- 
jiyle ilgiliydi; yaklaşan Rab’bin Krallığı duyurusu dünyanın yak
laşan sonunun duyurusuydu, krallık teriminin ifade ettiği şekilde 
Rab’bin hüküm süreceği yeni dünyanın başlayacak olmasının 
duyurusuydu. Rab’bin Krallığı duyurusunun bu nedenle kesin
likle dünyanın sonlarına işaret ettiği şeklinde anlaşılması gerek
tiği düşüncesi tartışıldı. Bu yoruma ters düşer görünen yazılar 
bile güçlü şekilde bunu destekler — mesela ürün ve çiftçi ile ilgili 
benzetmeler (Mar. 4,3-9) hardal tohumu (Mar. 4,30-32) maya 
(Mat. 13,33; Luk. 13,20) ve kendiliğinden büyüyen tohum (Mar. 
4,26-29) bunlara örnek olarak verilebilir. ‘Buradaki konu büyüme 
değildir, İsa dünyamız çok küçük olduğu için çok farklı bir şey 
aniden ortaya çıkacak demeye çalıştı’ dendi. Burada açıkça teori 
metnin dinlenmesi üzerinde baskın oldu. Yaklaşan dünyanın 
sonuyla ilgili İsa’nın görüşünü çağdaş Hıristiyan yaşamının diline 
uygun şekilde değiştirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu, 
çünkü bu bizim için hemen anlaşılır bir konu değildir. Örneğin 
Bultmann, Martin Heidegger’in felsefesine dayanarak önemli 
olanın “her zaman hazır olanın” varoluş tavrını tartışarak böyle 
yapmayı denedi. Jürgen Moltmann, Ernst Bloch’un çalışmalannı
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esas alarak yaptığı incelemesinde imanı geleceği şekillendiren 
aktif katılım diye yorumlayarak “ümit teolojisini” geliştirdi.

O  zamandan itibaren Krallık fikrinin Katolik teolojisi de 
dahil olmak üzere özellikle teoloji dışındaki tekrar yorumu kayda 
değer bir önem kazandı. Bu yeni yorum, Hıristiyanlığa, dinlere 
ve genel tarihe yeni bir bakış ileri sürer ve böyle radikal bir yenil
iğin insanlann İsa’nın sözü edilen mesajını yeniden kavrayacağını 
iddia eder. II. Vatikan öncesindeki dönemde Kilise merkezlil- 
iğinin baskın durumda olduğu iddia edilir: Kilise Hıristiyanlığın 
merkezi olarak tanıtıldı. Daha sonra İsa merkezliliğe, İsa’nın her 
şeyin merkezi olduğu inancına bir geçiş oldu. Fakat tek ayrımcı 
Kilise olmadığı için tartışma devam etmektedir çünkü İsa sadece 
Hıristiyanlığa aittir. Bundan dolayı bir sonraki adım İsa merke- 
zlilikten Rab merkezliliğine doğrudur. Bu iddialar sözde bizi din
ler topluluğuna daha da yaklaştırdı ama Rab bile dinler ve insanlar 
arasında bölünmelerin sebebi olduğu için, bizim son hedefimiz 
bizden uzaklaşmaya devam ediyor.

Bu nedenle artık Krallığın merkezine doğru hareket et
memiz gerektiği iddia edilir. En sonunda bize bunun İsa’nın 
mesajının özü olduğu söylenir ve bu aynı zamanda insandaki po
zitif gücü en sonunda kullanarak onları dünyanın geleceğine 
yönelten en doğru formüldür denir. Bu yorumdaki “Krallık” 
sadece barış ve adaletle yönetilen ve tüm dünyanın korunması 
anlamında bir tanımdır. Bundan daha başka bir anlam taşımaz. 
Bu krallığın, elde edilmesi gereken tarihin hedefi olduğu söylenir. 
Dinlerin gerçek işi de beklenildiği gibi budur: gelen “Krallık” için 
hep birlikte çalışmak. Şüphesiz tüm dinler kendi geleneklerini ko
rumakta ve kendi saygın kimliklerine uygun şekilde yaşamakta 
son derece özgürdürler ama farklı kimliklerini Krallığı başka bir 
deyişle banş, adalet ve yaratılanlara saygının üstün değerler olduğu 
dünyayı inşa etme ortak görevi için kullanmalıdırlar.

Bu kulağa hoş geliyor, sanki sonunda diğer dinlere
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müjdeyi iletme gerekliliği olmadan tüm dünyanın İsa’nın mesajını 
algılamasını sağlayacak bir yol gibi görünüyor. Şimdi öyle 
görülüyor ki Krallığın kurulması ortak bir görev olduğu ve yak
laştığı için İsa’nın sözleri uzun bir süreçten sonra nihayet biraz 
pratik anlam kazandı. Ama daha yakın bir incelemede şüpheli 
görülmektedir. Adaletin ne olduğunu kim söyleyecek? Özel 
koşullarda adalete ne hizmet eder? Barışı nasıl sağlarız? Yakın bir 
gözlemde tüm bu tasarının savunuculannın üstü kapalı biçimde 
öne sürdükleri, herkesin kabul etmesini gerektiren anlam olarak 
öngördükleri biraz yanlı öğreti dışında, gerçekleşmesinin hayal 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Ama göze çarpan Rab’bin hızla ortadan kaybolduğu 
sahnede kalan tek oyuncunun insan olduğudur. Bu düşünce 
tarzının öne sürdüğü inanç geleneklerine saygı, görülen tek şey
dir. Gerçekte, bunlar sonuçta bir anlamı olmasa bile insanların 
yerine getirmelerine müsaade edilen bir dizi gelenek olarak kabul 
edilirler. İnanç ve dinler şimdi politik hedeflere yönlendirilmiştir. 
Sadece dünyadaki kuruluşların bir değeri vardır. Dini konular 
sadece bu gerçeğe hizmet ederlerse önemli olurlar. Bu Hıris
tiyanlık sonrası din ve inanç görüşü rahatsız edici bir şekilde 
İsa’nın üçüncü ayartılmasına benzer.

O  halde şimdi tekrar İncil’e, gerçek İsa’ya dönelim. 
Bizim esas eleştirimiz Krallığın dünyevi ütopik düşüncesinin 
Rab’bi sahneden dışarı itmesi fikrinedir. Rab’be artık ihtiyaç yok
tur veya düpedüz rahatsız edici olmuştur. Oysa İsa herhangi bir 
çeşit krallığı değil Rab’bin Krallığını ilan etti. Matta’nın “göklerin 
krallığı” hakkında konuştuğu doğrudur ama gökler sözcüğü 
Yahudilerin daha çok Rab’bin gizemine saygı gereği çoğunlukla 
sakındı klan ikinci emre itaatten ötürü kullandıklan Rab sözcüğü 
yerine geçen farklı bir ifadedir. Benzer şekilde “göklerin krallığı” 
ifadesi tek yönlü “ulaşılmaz” bir şeyin bildirisi değil dünyamızı 
ebediyen değiştiren ve tamamen onun bir parçası olarak hem
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dünyada hem de ötesinde olan Rab hakkında konuşur.
Dilbilimi açısından önemli olan diğer bir gözlem daha 

bulunur: İbranice “malkut” sözcüğüne dikkat ettiğimizde bu 
sözcüğün Yunanca “basileia” (krallık) sözcüğü gibi hareket ifade 
eden bir sözcük olduğunu, anlamının ise krallık hareketi, kralın 
aktif hükümdarlığı olduğunu görürüz (Stuhlmacher, Biblische 
Theologie, I, s.67). Söz konusu olan yakın ama yine de kurul
ması gereken bir “krallık” değil, yeni bir şekilde tarih içinde 
gerçekleşen bir olay haline gelmiş olan Rab’bin dünya üzerindeki 
gerçek hükümdarlığıdır.

Bunu daha da basitleştirebiliriz: Isa Rab’bin Krallığı 
hakkında konuştuğunda sadece Rab’bi, dünyada ve tarih içinde 
somut bir şekilde etkin olan, hatta şimdi iş başında olan yaşayan 
Rab’bi duyurmaktadır. Bize şöyle diyor: Dünyanın iplerini el
lerinde tuttuğu anlamına gelen “Rab vardır” ve “O gerçek 
Rab’dir”. Bu anlamda İsa’nın mesajı çok basit ve tamamen Rab 
merkezlidir. Yeni ve kati şekilde bu mesajla İsa bize şunu 
söylüyor: daha önce hiç görülmedik şekilde Rab şimdi hüküm 
sürüyor; dünyanın efendisi olarak tarih içinde kendini gösterdiği 
andayız. Bu nedenle “Rab’bin Krallığı” yetersiz bir çeviridir. 
Rab’bin üstünlüğü ve hükümdarlığından bahsetmek daha doğru 
olur.

Şimdi yine İsa’nın krallık mesajının anlamını tüm dikka
timizle tarihi ortamdaki haliyle açıklamaya çalışmalıyız. Rab’bin 
hükümdarlığının duyurulması İsa’nın mesajının tamamı gibi Eski 
Antlaşma üzerine kuruludur. İsa Eski Antlaşma’yı İbrahim’in za
manından başlayıp kendi zamanına dek şimdiki zamanda bir 
bütün olarak okur; özellikle bu hareketi bir bütün olarak 
kavradığımızda bunun bizi doğrudan İsa’nın kendisine 
götürdüğünü görürüz.

İlk sırada, tahta çıkma adı verilen Mezmurlar İsrail’in 
tapınma yoluyla öğrendiği (bkz. Mez. 47,93,96-99), tüm evren
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u/crine yayılan bir krallık olarak anlaşılan (YHWH’nin) Rab’bin 
l\ ı allığını duyururlar. M.Ö. 6. yüzyılda İsrail tarihinde yer alan fe
laketlerin ardından Rab’bin Krallığı gelecek için ümit ifadesi ol
muştu. İsa’dan önce 2.yüzyılda yazılmış olan Daniel Kitabı 
Rab’bin hükümdarlığından şimdiki zamanla söz eder ama önce
likle bize gelecek için ümit vaat ettiğinden Rab’bin Krallığını 
başlatacak kişi olan “insanoğlu” kavramı şimdi önem kazanır. 
I sa’nın zamanındaki Yahudilikte, Kudüs’teki tapınak ayinlerinde 
ve sinagogdaki dini törenlerin içeriğinde ilahi hükümdarlık 
kavramıyla karşılaşınz. Kumran yazmalannda ve Yahudi din ede
biyatında da aynı kavramla tekrar karşılaşınz. Dindar bir Yahudi 
her gün “Şema İsrail” duasını okur: “Dinle ey İsrail: Efendimiz 
Rab tektir ve sen onu tüm yüreğinle, tüm ruhunla tüm gücünle 
seveceksin” (Yas.6,4-5, 11,13; Say. 15,37-41). Bu duanın söylen
mesi hüküm süren Rab’bin boyunduruğunu kişinin omuzlanna 
alma hareketi olarak anlaşılırdı. Bu dua sadece söz demek değildir; 
duayı söyleyen kişi sonunda dua etmek yoluyla yeryüzüne gelen 
Rab’bin hükümdarlığını kabul eder. Dua eden kişi bunu omu
zlarında taşımaya yardım eder ve duaları aracılığıyla Rab’bin 
hükümdarlığı hayat tarzını biçimlendirir, onun her günkü varlığı, 
onu Rab’bin dünyadaki varlığının merkezi haline getirir.

O halde görüyoruz ki ilahi hükümdarlık, Rab’bin dünya 
ve tarih üzerindeki üstünlüğü zamanı değiştirir, gerçekten de 
değiştirir ve tüm tarihin derinliklerine ulaşır. Krallığın iç gücü tari
hin bile ötesine geçer. Yine de aynı zamanda krallık tamamen şu 
ana aittir. Diğer dünyanın beklentisi olarak havrada, Tapınak’ta ve 
dualarda bulunur; imanlının duaları ve varlığıyla hayat şekil
lendiren güç olarak bulunur; imardı, Rab’bin boyunduruğunu taşı
makla gelecek olan dünyadaki payını şimdiden alır.

Üstünlük kazandıran bu noktadan baktığımızda, İsa’nın 
hem “gerçek İsrailli” (Yu. 1,47) olduğunu hem de İsrail’e verilen 
sözlerin iç dinamizmi söz konusu olduğundan Judaizmin sınır
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larını aştığını açıkça görürüz. Biraz önce keşfettiğimiz hiç bir şey 
kaybolmadı. Yine de burada yeni bir olgu var; “Rab’bin Krallığı 
yakındır” (Mar. 1,15) “size geldi bile” (Mat. 12,28) “sizin aranız- 
dadır” (Luk. 17,21) gibi tüm ifadelerde anlam kazanan bir şey! 
Bu sözlerin ifade ettiği şey tüm tarih üzerine yayılan ve başlamış 
olan bir sürecin gelişini ifade etmesidir. “Yakın beklenti” tezinin 
ortaya çıkmasına ve bunun Isa’nın en belirgin özelliği olarak 
görülmesine bu sözler neden oldu. Bu yorum hiçbir şekilde kesin 
olmasa da aslında İsa’nın sözlerinin geri kalan bölümünü 
düşünecek olursak hakikaten ikna edici şekilde bir kenara bırakıla
bilir. İsa’nın yakın Krallık duyurusunun apokaliptik yorumunu 
yapanların hipotezlerinin temelinde İsa’nın bu konu hakkındaki 
sözlerinin büyük bölümünü görmezden geldikleri ve diğer söz
lerini de çevirerek kendi görüşlerine uydurmaya zorlanmış olduk
ları gerçeği açıkça belli olur.

İsa’nın Krallık mesajının tarih içindeki yetersiz yönlerini 
ifade eden sözler içerdiğini henüz gördük. Bu tıpkı tüm tohum
ların en küçüğü olan hardal tanesine benzer. Hamurla 
kıyaslandığında miktar olarak küçük olmasına rağmen maya, yine 
de hamura ne yaptığı düşünülürse şüphesiz çok önemlidir. Kral
lık defalarca kuşların gagaladığı, çalılar arasında boğulan ya da ol
gunlaşıp bol meyve veren başına türlü işler gelen dünya tarlasına 
ekilmiş tohuma benzetilir. Başka bir benzetme Krallığın tohu
munun nasıl geliştiğini anlatır ama sonra düşman gelir ve aralarına 
şu an hep birlikte büyüseler de sonunda aralanndaki farkın ortaya 
çıkacağı delice tohumlannı saçar (Mat. 13,24-30).

Ama bu gizemli “Rab’bin Krallığı” gerçeğinin farklı bir 
yönü, İsa onu tarlaya gömülen hâzineyle kıyasladığında aydınlığa 
çıkar: Hâzineyi bulan kişi onu tekrar gömer ve bu tarlayı almak 
için her arzuyoı giderecek hâzinenin mülkiyetini kazanabilsin diye 
her şeyi satar. Değeri büyük olan inci benzetmesinde buna para
lellikler vardır. Aynı şekilde inciyi bulan kişi bu eşsiz değerdeki
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inala sahip olabilmek için her şeyi dağıtır (Mat. 13,44). Fakat 
Isa’nın “göklerin egemenliği şiddete maruz kalıyor, zorba kişiler 
ı mu ele geçirmeye çalışıyor” (Mat. 11,12) dediği gizemli sözleriyle 
Rab’bin Krallığı’nın başka bir yönü aydınlanır. Yöntem olarak 
Imtünün sadece bir yönünü kabul etmek ve İsa’ya atfetmek ve 
s ı >nra da böyle keyfi bir iddiayı temel alarak her şeyi buna uydu
rana kadar değiştirmek doğru olmaz. Bunun yerine şöyle 
demeliyiz: İsa’nın Rab’bin Krallığını, onun hükümdarlığını ad
landırması gerçeği son derece kanşıkür ve sadece onu bir bütün 
halinde kabul ettiğimizde, onun mesajına ulaşır ve kendimizi 
İsa’nın mesajının yönlendirmesine bırakırız.

İsa’nın gizemli bir şekilde kodlanmış mesajını çözmenin 
ne kadar zor olduğunu gösteren en az bir metni daha yakından in
celeyelim. Luka 17,20-21 bize şunları söyler: “Rab’bin Krallığının 
ne zaman geleceğini soran Ferisilere cevap verir ‘Rab’bin Krallığı 
görülebilir işarederle gelmeyecek [sıradan kişiler göremeyecek] 
insanlar krallık işte burada veya orada diyemeyecekler ama işte 
Rab’bin Krallığı sizin aranızda bulunuyor”. Yorumcular bu metin 
üzerinde çalıştıklarında genellikleher bir yorumcu burada da 
daha önceki kararlarına ve dünya görüşlerine göre beraberinde 
getirdiği Rab’bin Krallığıyla ilgili anlayışını kendi farklı yak
laşımıyla belirtir.

Bize daha önce Origen’den işittiğimizi anımsatan, 
Rab’bin Krallığının dışarıdan görülür bir yapısının olmadığını, 
aksine insanın içindeki özde yer aldığını söyleyen “idealist” bir 
yorum vardır. Bu yorumda gerçek payı vardır, ama dilbilimi 
açısından bile yeterli değildir. Bir de krallığın yakın beklentisi yo
rumu bulunur. Bu da Rab’bin Krallığının gözle görülür aşamalı 
biçimde gelmeyeceğini birden ortaya çıkacağını söyler. Ancak bu 
yorumun metnin gerçek anlamındaki sözlerde temeli yoktur. Bu 
nedenle, İsa’nın bu sözlerle kendisini işaret ettiğine dair artan bir 
kanı vardır: Aramızda olan O, “Rab’bin Krallığıdır” ama biz onu
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tanımıyoruz. (Yu. 1,30). Biraz nüans farkıyla da olsa İsa’nın başka 
bir sözü de aynı noktayı işaret eder: “Şayet ben Rab’bin eli 
aracılığıyla şeytanlan kovuyorsam o halde Rab’bin Krallığı size 
gelmiş demektir. (Luk. 11,20). Burada, bu hususta bir önceki 
bölümde olduğu gibi “Krallık” İsa’nın fiziksel varlığıyla gerçek
leşmemiş aksine onun yaptıklarında, Kutsal Ruh’ta gerçek
leştirdiklerinde var olmuştur. Bu bakımdan, “yaklaşan şey” İsa’da 
ve onun aracılığıyla Rab’bin Krallığının şimdi, burada var ol
masıdır.

Şimdi her ne kadar hazırlık aşamasında da olsa bizim geri 
kalan çalışmamızda Kutsal Kitap’ı dikkatle dinlememiz sırasında 
daha da araşurılması gereken bir çözüm ortaya çıkıyor. İsa’nın 
sözünü ettiği onun mesajının belirleyici özelliği olan yeni yakın 
Krallık, İsa’nın kendisinde bulunmalıdır. İsa’nın varlığı ve vap- 
uklan aracılığıyla, Rab şimdi ve burada tamamen yeni bir şekilde 
aktif olarak tarihe girdi. Şimdi olmasının sebebi zamanın dol
masıdır, (Mar. 1,15) sebep şimdi eşsiz bir anlamda sevinç vakti 
olduğu kadar değişim ve tövbe zamanı olmasıdır, İsa’da bize yak
laşan kişinin Rab olmasıdır. Rab şimdi -dünyevi güç olmaksızın 
sonuna dek- hükümdar olarak İsa’da hareket edip yönetir (Yu. 
13,1). Haça kadar uzanan sevgiyle ilahi bir şekilde yönetir. İşte 
bu noktadan farklı, çelişkili görülen yönler birleştirilebilir. Bu 
bakımdan İsa’nın Krallığının gizliliği ve küçüklüğüyle ilgili 
ifadelerini bu şekilde anlarız, çeşitli şekillerde tekrar irdeleye
ceğimiz tohum benzetmesinin özünü bu şekilde kavranz, her şeyi 
geride bırakarak onu cesaretle takip etme davetini de böyle an
larız. İsa’nın kendisi hazinedir ve onunla birlikte olmak paha 
biçilmez incidir.

Bu yorum şimdi ahlak ve lütuf, yeni bir aileye girme 
çağrısı ve katı kişilik arasındaki gerginliğe ışık tutar. Mesih’in Dağ
daki Konuşmasındaki Tora’yı ele aldığımızda Tora’dan kurtuluş, 
iyilik armağanları, Ferisilerin ve din adamlarının (Mat. 5,20)
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11< >ğruluğunun ötesinde İsa’nın havarilerinden talep ettiği daha 
lıüyük bir doğruluk, doğruluğun zirvesi gibi pek çok parçanın 
birleştiğini göreceğiz. Bu arada bir örneği, her biri kendi yoluyla 
l'apınak’ta dua eden vergi memuru ve Ferisi ile ilgili benzetmeyi 
(I.uk. 18,9-14) hatırlayalım.

Ferisi sahip olduğu önemli erdemlerle övünür, Rab’be 
sadece kendinden bahseder ve kendini övmekle Rab’bi övdüğünü 
sanır. Vergi memuruysa günah işlediğini bilir, Rab’bin önünde 
ııvünemeyeceğini bilir ve bu erdemlere sahip olmamakla Rab’be 
borçlu olduğunun tam bilinciyle Rab’be yakanr. O  halde bunun 
anlamı Ferisinin ahlakı vergi memurunun da ahlaksız iyiliği, hatta 
ahlaka karşı çıkışı temsil ediyor olmaları mıdır? Asıl nokta “ahlaka 
evet mi yoksa hayır mı?” sorusu değildir ama Rab’be ve kendimi
zle ilgili tutumumuzda iki yol bulunur. Ferisi aslında hiç Rab’be 
yönelmiyor o sadece kendisine bakıyor, onun gerçekte Rab’be 
ihtiyacı yoktur çünkü zaten her şeyi kendi başına doğru şekilde 
yapmaktadır. Onun için tamamen gereksiz olan Rab ile gerçek 
bir bağlantısı yoktur, kendisinin yaptıkları yeterlidir. İnsan ken
dini doğru kılar. Oysa vergi görevlisi kendisini Rab’bin ışığıyla 
görür. Rab’be bakmış ve bu sırada gözleri açılıp kendini gör
müştür. Bu nedenle Rab’be ihtiyacı olduğunu bilir ve kendisinin 
sağlayamayacağı, Rab’bi de kendisine vermesi için zorlayamaya- 
cağı Rab’bin iyi-liğine göre yaşar. Merhamete ihtiyacı olduğunu 
bilir ve bu nedenle Rab’bin merhametinden kendisi de mer
hametli olmayı öğrenecek ve bu şekilde Rab’be benzeyecektir. 
Yakınlığından ötürü yaşam kazanır, her şeyi armağan olarak alır, 
iyilik ve af armağanlarına her zaman ihtiyaç duyacaktır ama bun
ları almakla bu armağanları başkalarına da vermeyi her zaman 
öğrenecektir. Dua ederken dilediği iyilik onu ahlakından uzak
laştırmaz. Onun öncelikle gerçekten iyilik yapmasını sağlayan 
budur. Onun Rab’be ihtiyacı vardır ve o bunu bilmekle Rab’bin 
iyiliği sayesinde kendisi de iyi olmaya başlar. Ahlak inkâr edilmez,
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ama ahlak yaptırımlardan kurtarılır ve Rab ile sevgi ilişkisine 
dayandırılır. Ve bu şekilde gerçekten kendisini bulur.

Rab’bin Krallığı İsa’nın tüm öğretisinde yer alan bir 
konudur. Bu nedenle bu öğretiyi sadece bir bütünün ışığında an
layabiliriz. Şimdi dikkatimizi İsa’nın Dağdaki Konuşmasındaki 
temel öğelerden birine çevirirsek burada üstünkörü değindiğimiz 
konuların daha derinleşerek geliştiğini görürüz. Hepsinden öte 
bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi İsa her zaman Oğul olarak 
konuşur; Baba ve Oğul arasındaki ilişki, mesajının arka planında 
her zaman yer alır. Bu anlamda Rab her zaman tartışmaların 
merkezindedir, ancak yine de hakikaten İsa’nın kendisi Rab ve 
Oğul olduğu için Kristoloji adını verdiğimiz kendi davranışlannda 
ve varlığında Rab’bin bulunduğuyla ilgili öğretisinde kendi gizemi 
hakkındaki mesajı verir. Bizden bir karar talep eden konunun bu 
olduğunu göreceğiz ve sonuç olarak Haça ve Dirilişe götüren 
nokta da budur.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAĞDAKİ KONUŞMA

Matta, İsa’nın ayartılmalarından sonraki olaylara hemen 
geçerek onun misyonunun başlangıcına kısaca 'değinir. Bu 
bölümde Matta açık bir şekilde Peygamberlerin (Yşa. 8,23; 9,1) 
önceden “büyük bir ışığın doğacağı yer” (Mat. 4,15) diye bahset
tikleri Celile’den “putperestlerin Çelilesi” diye bahseder. Bu şek
ilde Matta, Kurtarıcı’nın Yahuda ve Kudüs’ten değil de aslında 
yan putperest olarak görülen bölgeden geldiğini söyleyerek bizi 
şaşırtıyor. Pek çoklannm gözünde İsa’nın Mesiyanik misyonuna 
karşı olan pek çok söylenti -Onun Nasıra, Celile’den geldiği 
gerçeği- aslında onun ilahi misyonunun kanıtıdır. Matta, İncil’in 
başından itibaren en küçük ayrıntıda bile Eski Antlaşma’dan İsa 
için söz eder. Luka’nın tüm yazılanların İsa’yı işaret ettiği de
tayına girmeden Emaus yolculuğunda (Luk. 24,25) temel prensip 
olarak söylediklerini Matta, İsa’nın yolculuğunun tüm detaylanna 
önemle yer vererek göstermeye çakşır.

İsa’nın yaptıklarının (Mat. 4,12-25) bu ilk özetinde, daha 
sonra tekrar döneceğimiz üç unsur bulunur. Birincisi Matta’nın 
İsa’nın mesajının tamamını özetlemeyi amaçlayan öğretisinin 
temel içeriğinin imasıdır: Tövbe edin çünkü göğün Krallığı
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yakındır” (Mat. 4,17). İkinci unsur İsa’nın yeni İsrail topluluğunu, 
on iki boyunun yenilenmesini başlatan ve duyuran hem simgesel 
hem de tamamen somut bir hareket olan on iki havarisine yapuğı 
çağndır. Sonuç olarak bu bölüm İsa’nın yalnızca bir öğretmen 
değil kişinin Kurtancısı olduğunu açıkça belirtir: Öğreten İsa aynı 
zamanda Kurtaran İsa’dır.

14. ayette (Mat. 4,12-25) bir iki fırça darbesiyle Matta, 
İsa’nın eseri ve şahsiyetinin ilk portresini bize sunar. Bunun ardın
dan Dağdaki Konuşmayla ilgili olan üç bölüm takip eder. Bu 
Konuşma nedir? Bu büyük Konuşmayla Matta, önceden görmüş 
olduğumuz Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nda verilen yeni peygamber 
vaadindeki bağlantıyı etkili biçimde birleştirerek İsa’yı yeni Musa 
olarak resmeder.

Açılış ayeti sıradan bir giriş bölümünden daha çok anlam 
taşır: “Kalabalığı görünce, dağa çıktı oturduğunda hava-rileri 
yanına geldi ve İsa onlara konuşup öğretmeye başladı” (Mat. 5,1- 
2). Tam otorite sahibi bir öğretmeni ifade etmek için “İsa oturur” 
sözünü kullanır. Dağdaki kürsüde yerini alır. Daha sonra 
Musa’nın kürsüsünde oturan, bu nedenle de otorite sahibi olan 
(Mat. 23,2) din adamlarından söz edecektir; bu nedenle onların 
öğretisi kendi yaşamlarıyla çelişse, kendileri otorite olmasa ve bu 
otoriteyi başkasından almış olsalar bile dinlenmeli ve kabul 
edilmelidirler. İsa kürsüdeki yerini İsrail’in ve her yerdeki insan
ların hocası olarak alır. Metnin kendisini ele aldığımızda göre
ceğimiz gibi Matta buradaki “öğrenci” sözcüğünü Dağdaki 
Konuşmanın dinleyicileriyle sınırlandırmamak ve bunu yaygın
laştırmak için kullanır. Sözü işitip kabullenen herkes “öğrenci” 
olur.

Bundan sonra önemli olan soy değil işitip takip etmek
tir. Öğrenci olmak herkes için mümkündür; bu herkes için bir 
çağrıdır. O  halde işitmek, eski imtiyazı ortadan kaldırmayan ama 
onu evrensel boyuta taşıyan; üzerinde, herkesi kucaklayan bir İs-
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tuil’in inşa edildiği temeli oluşturur.
İsa Musa’nın kürsüsünde oturur. Fakat o bunu okulda 

uzmanlık kazanan bir öğretmen tavrıyla yapmaz, o burada tüm 
uluslan dahil eden Antlaşma’)! genişleten büyük Musa olarak otu
rur. Bu da ayrıca dağın önemini açıklar. Matta bize buranın 
Celile’nin hangi tepesi olduğunu söylemiyor. Ama gerçek olan 
burasının sadece İsa’nın konuşmasını yaptığı dağ oluşudur —yeni 
Sina’dır. “Dağ” İsa’nın dua ettiği Peder ile yüz yüze olduğu yerdir. 
İşte tam olarak bu nedenle burası, öğretisi kendisinin Peder ile 
olan yakın dayanışmasından geldiği için aynı zamanda onun 
öğrettiği yerdir de. O yüzden “dağ” özelliğinden ötürü yeni ve 
bilinen Sina olarak kurulmuştur.

Ancak yine de bu “dağ” çölün zorlu, taşlı yapısından ne 
kadar da farklıdır! Geleneksel inanış Celile gölünün kuzeyindeki 
bir tepeyi Mutlululdann Dağı olarak işaret eder. Maalesef şimdi 
banştan yoksun olan bu topraklardaki bu yerde bulunup ruh göz
leriyle gölün sularının geniş enginliğine, göğe, güneşe, ağaçlara, 
çayırlara, çiçeklere bakmış ve kuş seslerini dinlemiş bir kişi burada 
karşılaştığı tabiaün güzelliğini, huzuru ve harikulade atmosferini 
asla unutamaz.

Mutlulukların Dağı her neredeyse esasen bu barış ve 
güzellik buranın bir özelliği olmalı. Peygamber İlyas değiştirilmiş 
bir Sina deneyimi yaşamıştır: Rab’bin fırtınada, ateşte ya da yer 
sarsıntısında değil de hafif bir esintide yanından geçtiğine şahit 
oldu (1 Krallar 19,1-13). Bu değişim burada tamamlanır. Rab’bin 
gücü şimdi yumuşaklığıyla, büyüklüğüyse sadelik ve yakınlığıyla 
açıklanır. Ama yine de gücü ve büyüklüğü daha az değildir. Önce
den fırtına, ateş ve deprem ifadelerinde olan Rab, şimdi insanlar 
size hakaret edip zulmettiklerinde size ne mutlu (Mat.5,11) diye
rek bizi kendi gizemli ateşine, çivilenmiş sevgi ateşine adım at
maya davet eden Haç ve acı çeken Rab şeklini alır. Sina’daki 
vahyin şiddeti insanlan öyle korkuttu ki Musa’ya “Bizimle sen
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konuş dinleyeceğiz ama Rab bizimle konuşmasın yoksa öleceğiz” 
dediler (Çık. 20,19).

Şimdi Rab iki kişinin birbiriyle konuştuğu gibi içtenlikle 
konuşur. Şimdi onların İnsanî acılanrun derinliklerine iner. Yine 
de bu hareket kendilerini öğrenciler olarak görmeyen dinleyenleri, 
sürekli olarak “bu söz çok çetin bir söz kim bunu dinleye- 
bilir?”(Yu. 6,60) demeye iter ve itmeye devam edecektir. Rab’bin 
bu yeni iyiliği şekerleme değildir. İsrail halkı için Sina’daki gök 
gürültüsü neyse pek çoklarına göre, Haç skandali,ondan daha 
dayanılmazdır. İsrailliler aslında Rab kendileriyle konuşacak olursa 
öleceklerini söylemekte oldukça haklıydılar (Çık. 20,19). Ölüm 
gerçekleşmeden, bizim olan yok olmadan Rab ile beraberlik 
gerçekleşmez, kurtuluş olmaz. Vaftiz üzerinde derin düşüncemiz 
bunu bize göstermiş bulunuyor —vaftiz sadece basit bir dini 
törene indirgenemez.

Metnin kendisini gözden geçirdiğimizde, olduğu gibi or
taya çıkacak bazı noktalara değinmiş bulunmaktayız. Şimdiye dek, 
Dağdaki Konuşmanın İsa’nın getirdiği yeni Tora olduğu açıktır. 
Musa’nın Tora’yı verebilmek için dağdaki ilahi karanlığa girmesi 
gerekti. İsa’nın Tora’sı da benzer şekilde onun Peder ile birlik
teliğe girişini ve onun hayatı kucaklayıp insanla acı çekmesini 
sağlayan dünyada kendini alçaltarak devam ettirdiği yaşamını içsel 
olarak yükseltmesini gerektirir.

İncil yazan Luka, Dağdaki Konuşmayı daha kısa bir 
tarzda farklı noktalara değinerek verir. Luka putperest kökenli 
Hıristiyanlar için yazar ve sözleri yeni Tora’yı oluşturan yeni Musa 
olarak İsa’yı göstermek onun ilgilendiği bir konu değildir. Bu ne
denle Konuşmanın genel çerçevesi bile farklı şekilde anlatılmıştır. 
Luka’nın anlattıklarında Dağdaki Konuşmanın ardından hemen 
duayla geçirilen bir gecenin meyvesi olarak gördüğü on iki 
havarinin çağrılması gelir. Luka dağda On İkilerin çağnlmasını 
İsa’nın dua yeri olarak görür. İsa’nın yaşamı üzerinde bu kadar
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İniyük önemi olan bu olayın ardından İsa, seçtiği ve Luka’nın 
isim isim tanıttığı on iki havarisiyle dağdan iner ve düzlükte durur. 
(,!ünkü Luka’ya göre bu duruş İsa’nın hükümdarlığının, tam vetki- 
.ınin göstergesidir ve düzlük de onun seçeceği geniş kitienin 
büyüklüğünün ifadesidir. Luka İsa’nın dağdan beraber indiği on 
iki kişi haricinde çok sayıda diğer öğrenci ve Yahuda, Kudüs, Tir 
ve Sayda sahil bölgesinden bir kalabalığın da onu dinlemek ve 
şifa bulmak için (Luk. 6,17) toplanmış olduğunu söyleyerek bu 
kalabalığın daha da büyük olduğunun altını çiziyor. Bu ortamda 
Konuşmanın evrensel boyutunun önemi daha sonra Luka, -Matta 
gibi- “gözlerini havarilerine çevirdi ve dedi ki: ‘Ne mudu size, ey 
yoksullar! Çünkü Tann’nın egemenliği sizindir.” (laik. 6,20) 
dediğinde sınırlandırılır. Anlatılanların ikisi de doğrudur: Dağ
daki Konuşma tamamen bugüne ve geleceğe, tüm dünyaya hitap 
eder ama yine de öğrencilik talep ettiği için sadece İsa’yı izley
erek, yolculuğunda ona eşlik ederek yaşamakla anlaşılabilir.

Sonraki düşünceler hiç şüphesiz Dağdaki Konuşmanın 
satır satır yorumunu amaçlamaz. Bunlardan, İsa’nın kendisi ve 
mesajının özel bir anlamını ortaya çıkardığını düşündüğüm üç 
bölümü seçmek istiyorum. İlk önce Muduluk Sırları. İkinci olarak 
İsa’nın bizlere sunduğu Tora’mn yeni versiyonu üzerinde durmak 
istiyorum. İsa, burada İsrail gelenekleri hakkında Musa ile bir
likte konuşma halinde bulunur. Büyük Yahudi ilahiyatçı Jacob 
Neusner’ın kendisinin Dağdaki Konuşmanın dinleyicilerinden 
biriymiş gibi yer aldığı ve İsa’yı dinledikten sonra, Bir Rabbi İsa 
ile Konuşur’ başlığı altında onunla diyalog şeklinde yazdığı önemli 
bir kitabı vardır. Bu saygılı ve samimi Yahudi, İbrahim oğlu ve 
İsa arasındaki tartışma bildiğim diğer yorumlardan daha fazla 
gözlerimi İsa’nın sözlerinin büyüklüğüne ve İncil’in önümüze 
koyduğu seçime açtı. O  halde ikinci bölümde bir Hıristiyan olarak 
özgün Yahudilik ve İsa’nın gizemini daha iyi anlayabilmeye 
yönelebilmek için İsa’nın rabbi ile olan konuşmasına katılmak is
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tiyorum. Son olarak Dağdaki Konuşmanın önemli bir bölümü 
duaya ayrılmıştır. Nasıl aksi olabilirdi ki? Bu bölüm, aracılığıyla 
İsa’nın tüm öğrencilerine nasıl dua edeceklerini öğrettiği ve on
ları Rab’bin yüzü önünde getirip hayat yolunda rehberlik edeceği 
Göklerdeki Pederimiz duasıyla sona erer.

MUTLULUK SIRLARI

Mutluluk Sırlarının, Eski Andaşma emirlerine üstün 
olduğu düşünülen Hıristiyan ahlakının bir örneği olarak Yeni 
Andaşma’nın Eski Andaşma’ya bir emsali diye sunulması pek 
nadir değildir. Bu yaklaşım İsa’nın bu sözlerini tamamen yanlış 
yorumlar. İsa her zaman O n Emrin uyulması gereken kurallar 
olarak geçerliliğini kabul eder (bkz. Mak. 10,19; Luk. 16,17). Dağ
daki Konuşmada emirleri tekrar edip ikinci maddesini daha da 
derinleştirir ama onları yok saymaz (Mat. 5,21-48). Böyle yapmak 
her koşulda kendisinin On Emir tartışmalarını destekleyen temel 
prensibiyle tamamen çatışmak olurdu: “Kutsal Yasayı ya da 
peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. 
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size 
doğrususns söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan herşey 
gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da nokta bile 
yok olmayacak.” (Mat. 5,17-18). Aziz Pavlus’un öğretisiyle çelişk
ili gibi görülen bu cümle İsa ve Rabbi arasındaki diyalogu in
celememizin ardından daha derin bir araştırmayı gerektirecektir. 
Şimdilik İsa’nın hiçbir şekilde On Emri iptal etmek gibi bir niyeti 
olmadığını söylemek yeterlidir. Tam aksine onları desteklemek
tedir.

Pekiyi ama o halde Mutluluk Sırlan nelerdir? Öncelikle 
bunlar Rab’be güvenen insana ne mudu diyen Mezmur 1 ve Yer. 
17,7-8 metinlerine paralel Eski Andaşma öğretilerindeki uzun ge
lenekte bulunurlar. Bu sözler vaat sözleridir. Aynı zamanda da 
insanlann maneviyatını anlamada kriterdir ve bu nedenle doğru
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11 ılıı bulmada yönlendirici olduklarını kanıdarlar. Luka’nın Dağ- 
.UKı Konuşmada anlattıkları İsa’nın Mutluluk Sırları’nın kime 
lıiı,ıp ettiğini açıklar: “Gözlerini havarilerine çevirdi”. Bireysel an- 
l.*ı ıula Mutluluk Sırları öğrencilere bu bakışın meyvesidir, İsa’nın 
İmv;ırilerinin gerçek durumunun ne olduğunu tanımlarlar: Onlar 
I il.ir, aç, gözyaşı döken adamlardır, onlardan nefret edilir ve on- 
l.ııa zulmedilir (Luk. 6,20). İsa’yı takip etmek için yola çıkan ve 
' 'inin ailesi olan İsa’nın öğrencilerine hitap ettiği bu ifadeler uygu
lanabilir ve teolojik olan bir liste oluşturur.

Yine de Peder’in ışığında aydınlanan İsa’nın bu bakışıyla 
Isa’nın havarilerini içinde gördüğü tehditkâr deneyimsel durumu, 
onun havarilerine çevirdiği bakışı, Peder’in ışığıyla aydın
landığında bir vaat haline gelir. İsa’nın havarileriyle konuştuğu 
Mutluluk Sırları görünürde çelişkilidir -çünkü her şey doğru açı
dan görülür görülmez yani dünyanınkinden oldukça farklı olan 
Rab’bin değerleri bakımından görüldüğünde, dünyanın değerleri 
altüst olur. Dünya değerleri açısından zavallı kayıp ruhlar olarak 
görülen bu kişiler aslında şanslı olanlardır, acılarının arasında 
sevinip mudu olmak için her türlü nedene sahip olan kutsanmış 
kişilerdir. Muduluk Sırlan İsa’nın “değerlerin değişimi” ile açılışını 
yaptığı dünyanın ve insanın yeni görünüşünün göz alıcı vaaderdir. 
Bunlar dünyanın sonuyla ilgili vaaderdir. Ancak yine de bunun 
tamamıyla öteki dünyaya uygun düşen veya sonu belli olmayan 
uzak bir geleceğe dek ertelenmiş bir müjdeyi duyurduğu sanıl- 
mamalıdır. İnsan Rab’bin bakış açısıyla yaşayıp görmeye 
başladığında, İsa’nın yolunda yoldaş olduğunda yeni değerlerle 
hayatını yaşadığında, gelecekte yaşanacak olan bir gerçek hemen 
şu anda gerçekleşir. İsa acılann arasına neşe getirir.

Bir havari olarak çektiği acılan ve yaşamının deneyim
lerini anlatan Pavlus’un benzer ifadelerle tekrarladığı İsa’nın Mut
luluk Sırları’nın sunduğu çelişkiler imanlının dünyadaki gerçek 
yrerini gösterir: “Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Tanın
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mıyor gibiyiz ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız ama işte 
yaşıyoruz. Dövülüyorsak da öldürülmüş değiliz. Kederliyiz ama 
her zaman seviniyoruz, yoksuluz ama bir çoklarını zengin edi
yoruz. ” (2 Kor. 6,8-10). “Her yönden sıkıştınlmışız ama ezilmiş 
değiliz, şaşırmışız ama çaresiz değiliz, kovalanmıyoruz, ama terk 
edilmedik, yere yıkılmışız ama yok olmadık” (2 Kor. 4:8-9). Luka 
Incil’inde teselli ve vaat olarak anlatılan Muduluk Sırlan’nı Pavlus, 
havarinin yaşanmış tecrübesi olarak anlatır. Kendisini ölüm in
fazı altında dünyaya ibret olacak evsiz, barksız, iftira edilip 
aşağılanmış, hiçliğe mahkûm edilen bir adam olarak görür (1 Kor. 
4:9-13). Yine de o sonsuz bir sevinç yaşar. İsa’yı tüm insanlara 
taşımak uğrunda kendisini teslim eden, ele verilen kişi olarak 
Haçın ve Dirilişin çifte deneyimini yaşar: Ölüme mahkûm edildik 
ki İsa’nın yaşamı bizim ölümlü bedenlerimizde görülebilsin (2. 
Kor. 4,11). Elçilerinde İsa’nın kendisi halen acı çeker, halen haçta 
asıb kalır. Ama yine de O  dirildi, geri alınmaz şekilde dirildi. Bu 
dünyada İsa’nın elçisi, hala İsa’nın acı hikâyesini yaşıyor olsa da 
Dirilişin ihtişamı parıldayarak ona daha önceden dünya 
patikalarında yaşadığı mutluluktan daha büyük sevinç ve “iyilik” 
getirir. Sadece şimdi gerçek muduluğun, gerçek iyiliğin ne olduğu
nun farkına varır ve bunu yapmakla mutluluk ve tatmin olarak 
görülen geleneksel değerlerin hiçliğini görür.

Mutluluk Sırlarındaki çelişkilerle örtüşen Aziz Pavlus’un 
kendi yaşamında tattığı çelişkiler, tıpkı Yuhanna’nm İsa’nın 
Haçını yükseklerdeki Rab’bin tahtına yükseltme “kaldınlma” diye 
farklı biçimde ifade ettiği aynı şeyi gösterir. Yuhanna Haçı ve 
Dirilişi; Haçı ve kaldırılmasını tek sözcük olarak birleştirir çünkü 
ona göre aslında bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Haç 
“çıkış” hareketidir, en sona dek ulaşan en uç noktaya dek kanıt
lanmış sevgi hareketidir (Yu. 13,1). Bu nedenle Haç yücelik yeridir 
-  sevgi olan Rab ile gerçek birlik ve buluşma yeridir (I Yu. 4,16). 
O  halde bu Yuhanna bakışı Mutluluk Sırlarının çelişkilerine



4. Dağdaki Konuşma 85

\ ı ığunlaştığımızda mükemmellik noktası olur ve onları bizim an
layışımızın ulaşılır kısmına taşır.

Pavlus ve Yuhanna üzerindeki bu düşüncelerimiz bize 
iki şeyi gösterdi. Öncelikle Muduluk Sırları öğrenciliğin anlamını 
il,ıklar. Bu sırlar, Aziz Pavlus’un yaşamında bize gösterildiği şek
ilde, öğrenci kendisini hizmete adadığında daha somut ve 
gerçekçi hale gelirler. Muduluk Sırlarının anlamı tamamıyla ku
ramsal olarak ifade edilemez; kendisini tamamen İsa’yı izlemeye 
adayan öğrencinin gizemli sevincinde, hayatında ve acılarında 
duyurulur. Bu bizi Muduluk Sırlannın Kristolojik özelliğine, ikin
ci noktaya yöneltir. Öğrenci, İsa’nın gizemine bağlıdır. Onun 
yaşamı İsa ile olan birlikteliğine gömülüdür: “Artık yaşayan ben 
değilim, içimde yaşayan İsa’dır” (Gal. 2,20). Muduluk Sırları Haç 
ve Dirilişin havariliğe dönüşümüdür. Fakat bunlar ilk önce İsa’nın 
kendisi tarafından örnek olarak yaşandığı için öğrenciler için de 
geçerlidir.

Şimdi, Matta’nın Mutluluk Sırlan anlatımını düşünmeye 
dönersek bu daha da açıklığa kavuşur (Mat. 5,3-12). Matta’nın 
yazdıklarını dikkade okuyan herkes Muduluk Sırlarının İsa’nın 
örtülü biçimde biyografisini anlattığını, onun bir çeşit portresi 
olduğunu fark eder. Başını koyacak yeri olmayan O (Mat. 8,20) 
gerçekten yoksuldur; “bana gelin ben mütevazı ve alçakgönül
lüyüm” diyen O (Mat. 11,28-29) gerçekten de öyledir; yüreği saf 
olan ve bu nedenle hiç durmaksızın Rab’bi gören kişidir. Banş ge
tiren, Rab uğruna acı çekendir. Muduluk Sırlan İsa’nın kendi 
gizemini yansıtır ve bizi onunla birlik olmaya davet eder. Ama 
gizli Kristoloji özelliği nedeniyle Muduluk Sırları aynı zamanda, 
içinde kendisinin nasıl olması gerektiğini gösteren bir örnek bulan 
Kilise için, bir yol haritasıdır. Muduluk Sırlan öğrencilik için yön
lendiricidir, bu yönler herkes için farklı olsa da çağnlarındaki fark
lılıklara rağmen her bireyi ilgilendirir.

Şimdi Muduluk Sırları zincirindeki her bir bağlantıya
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daha yakından bakalım. İlk olarak, en çok tartışılan “ruhta fakir” 
sözünü ele alalım. Bu terim Kumran yazmalarında imanlı kişinin 
kendini adlandırış şekli olarak ortaya çıkar. Onlar ayrıca kendi
lerini “ruhta fakir” “kurtarışında fakir” kısaca “fakir” diye ad
landırırlar (Gnilka,Matthâusevangelium,!, s. 121). Kendilerini bu 
şekilde adlandırmakla, İsrail imanında derin kökü olan gelenek
sel yakarışla gerçek İsrailli olarak varlıklannı ifade ederler. Ba- 
bil’in Yahuda’yı kuşatması sırasında Yahudalıların % 90’ı fakirden 
sayıldı; İran vergi sistemi Sürgün’den sonra başka bir feci yok
sullukla sonuçlandı. Tun-Ergehens-Zusammenhang veya hayatı 
uygun şekilde idare etme de denilen iyilerin zenginleştiği ve fakir
liğin kötü yaşamın sonucu olduğu geleneksel inancı korumak 
artık mümkün değildi. Şimdi İsrail fakirliğin, kendisini Rab’be 
yaklaştıran araç olduğunu bilir; mütevazı yaşamlarında fakirlerin 
Rab’bin yüreğine en yakın kişiler olduğunu bilirler oysa sadece 
kendilerine güvenen zenginlerin kibirli gururu için de tam tersi 
doğrudur.

Bu bilinçle büyüyüp gelişen fakirin dindarlığı pek çok 
Mezmur’da yer alır, fakirler kendilerini gerçek İsrail olarak görür. 
Bu mezmurlann dindarlığında, Rab'bin iyiliğine olan derin bağlılık 
ifadelerinde, insanın iyiliği ve alçakgönüllülüğünden Rab’bin kur
taran sevgisini gece boyunca bekleyen insan ortaya çıkar—İsa için 
kapıyı açacak olan yüreğin cömerdiği gelişir. Meryem ve Yusuf, 
Simon ve Anna, Zekariya ve Elizabet, Betlehemli çobanlar ve 
Rab’bin yakın öğrencileri olmaya çağırdığı On İkilerin hepsi 
Ferisiler ve Sadukilerin aksine ve Kumran’daki büyük ruhsal 
yakınlığa rağmen bu akımın birer parçasıdırlar. İsrail’in imanının 
mükemmel birliğinde tam bilinçle daha derinden olgunlaşan Yeni 
Andaşma bu kişiler arasında başlar.

Burada sessizce ortaya çıkan, Pavlus’un doğruluk teolo
jisinde araştırdığı, Rab’bin önündeki tutumdur: Bu kişiler Rab’bin 
huzurunda kendi başarılarını gururla sergilemeyen insanlardır.
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Rab’bin önüne çıkarken uzun adımlarla yürüyerek sanki onunla 
c Icnk adımlar atarak yakın ilişki kuracakları bir ortakmış gibi dur
maz, yaptıkları için ödül talep etmezler. Onlar kendi yoksulluk
larının manevi bir boyutu olduğunu bilirler, onlar sadece Rab’bin 
armağanlarını kendilerine bahşetmesini bekleyen ve bu şekilde 
Rab’bin benzeyişinde ve sözünde manevi bir uyum içinde yaşa
mayı dileyen sevgi insanlarıdır. Lisieux’lü Azize Therese’mn bir 
gün boş ellerini Rab’bin önünde durup açarak göğe kaldırdığında 
söylediği sözler Rab’bin fakir insanlannın ruhunu tanımlar: onlar 
hoş ellerle gelir, yumuk sıkı ellerle değil, açık olan ve veren ellerle 
gelirler ve bu nedenle Rab’bin berekedi iyiliğinden almaya 
hazırdırlar.

Durum böyle olunca ruhta fakir olanlar hakkında 
konuşan Matta ve Rab’bin başka nitelik belirtmeden onlara fakir 
diye seslendiği Luka Incil’i arasında hiçbir çelişki bulunmaz. Bazı 
kişiler Luka’nın aslında tamamen maddi ve gerçek anlamda al
gıladığı fakirlik kavramını alan Matta’nın bunlara maneviyat 
kazandırdığı ve bu şekilde fakirliği radikallikten kurtardığını iddia 
eder. Yine de Luka Incili’ni okuyanlar çok iyi bilir ki bize ar
alarında Isa’nın dünya yolculuğunun ve mesajının yayılacağı ilk 
topluluğu, yani ruhta fakir olanları ilk anlatan odur. Diğer taraftan 
Matta’nın mezmurlarda ve bunlarda ifade edilen gerçek İsrail 
vizyonunda söylenen dindarlık geleneğine harfiyen bağlı kaldığı 
açıktır.

Bu geleneğin anlattığı yoksulluk asla tamamıyla maddi 
bir olgu değildir. Tabiî ki bu dünyada bahtsız olanlar özel bir şe
kilde Rab’bin iyiliğine güvenseler de tamamen maddi olan yok
sulluk kurtuluş sağlamaz. Çünkü hiçbir şeyi olmayan böyle 
fakirlerin yürekleri katılaşmış, zehirlenmiş, zalim olabilir ve için
den maddiyata karşı açgözlü, Rab’bi unutmuş ve mala mülke 
gözü doymaz kişiler olabilirler.

Öte yandan burada konuşulan yoksulluk tamamen
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maneviyatla ilgili de değildir. Kabul edilebileceği gibi yaşamlannı 
bize örnek olacak fakirlikte yaşamış ve yaşamaya devam eden 
manastırın babası Antuan’dan Asisi’li Fransua’ya ve günümüzün 
fakirlerine dek pek çok gerçek Hıristiyan radikal bir yaşama çağnl- 
maz. Oysa İsa’nın fakirler topluluğu olabilmesi için, Kilise’nin 
sürekli kendisini dünya maddiyatından soyudamış kişilere ihtiyacı 
bulunur. Kilise Muduluk Sırlarının gerçeğini bizlere gösterebilsin 
diye basidik ve fakirlikle yaşayan ve bu kişileri izleyen topluluk
lara ihtiyaç duyar. Kilise, herkesin mülkiyetin amacının hizmet 
olduğunu anlamalarını sağlamak, zengin kültürlere karşı manevi 
özgürlük kültürünü ve bu şekil-de sosyal adalet için koşullar yarat
mak için de onlara ihtiyaç duyar.

Dağdaki Konuşma başlı başına sosyal bir program 
değildir; bu bir gerçektir. Ama bize verdiği büyük ilham yalnızca 
hayati şekilde düşüncelerimizi ve hareketlerimizi etkilediğinde, 
sadece iman tüm topluma ve komşumuza karşı sorumluluk ve 
fedakârlık etme gücünü sağladığında işte o zaman sosyal adalet de 
gelişebilir. Ve Kilise bir bütün olarak Rab’bin yoksul topluluğu 
olarak tanınacağını, bu şekilde kalması gerektiğini unutmamalıdır. 
Tıpkı Eski Andaşma, Rab’bin fakirleri aracılığıyla kendini Yeni 
Andaşma’nın yenilenmesine açtığı gibi Kilise’deki herhangi bir 
yenilik, her zaman hizmet etmeye hazır, aynı iyilik ve aynı kararlı 
alçakgönüllülüğü kendilerinde yaşatanlar aracılığıyla harekete 
geçirebilir.

Şu ana dek sadece Muduluk Sırlarının “ne mutlu ruhta 
fakir olanlara” diyen birinci Mutluluk Sırrının ilk yansını gözden 
geçirdik. Hem Matta hem de Luka’da onlann payına düşen söz 
şöyledir: “Rab’bin Krallığı [göklerin] sizindir” (Mat. 5,3; Luk.
6,20). “Rab’bin Krallığı” İsa’nın mesajının temel kısmıdır; bura
daysa Muduluk Sırlarının bir parçası olur. Bu çok tartışılan ter
imin doğru anlaşılması için bu nokta çok önemlidir. Rab’bin 
Krallığı ifadesinin anlamını incelememizde bunu gördük ve daha
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sonraki incelemelerimiz sırasında da sık sık bunu hatırlamaya 
ılıiıyacımız olacak.

Metnin üzerinde düşüncemize devam etmeden evvel bir 
m için inanç tarihinin bize sunduğu bu Muduluk Sırlarının en 
vı >ğun şekilde yaşanmasına canlı örnek olan Asisili Fransua’ya 
ıl< inmemiz iyi olacak. Azizler Kutsal Kitap’ın doğru yorumcu
larıdır. Kutsal Kitap’tan verilen bir bölümün anlamı, kendilerini 
tamamen buna adayan ve böyle yaşayan bu kişilerde en anlaşılır 
haliyle görülür. Kutsal Kitap’ın yorumu bütünüyle akademik bir 
ış olamaz ve bütünüyle tarihsel bir olguya indirgenemez. Kutsal 
Kitap gelecek için kutsal metinleri yaşayıp gerektiğinde acı çeke
cek biri ortaya çıktığında açılabilen bir potansiyelle doludur. 
Asisili Fransua, Muduluk Sırlarının ilk vaadiyle giysilerini dağıta
cak, kendisini çayırlardaki zambakları Süleyman’ın giysilerinden 
daha güzel giydiren Rab’bin baba şefkatini, iyiliğini temsil eden 
episkoposun giydirmesini bekleyecek derecede tamamen radikal 
yola tutulmuştu (Mat. 6,28-29). Çünkü Fransua için bu aşın müte- 
vazilik, hizmet için gereken özgürlükten, misyon özgürlüğünden 
sadece çayırlardaki çiçekleri değil ama özellikle insanları, çocuk
larını gözeten Rab’be sonsuz güvenden bile daha üstündü. Feo
dal düzen nedeniyle misyonerlik hizmetinin dinamizmini ve 
özgürlüğünü yitirmiş olan zamanının kilisesi için onun fakirliği 
düzeltici oldu. Isa’nın yaralarıyla harikulade biçimde kuşatılan 
Fransuva’nın mükemmel biçimde arük gerçekten kendisi olarak 
yaşamayıp tamamen İsa’da ve İsa’dan yeniden doğmuş biri ol
ması onun İsa’ya mümkün olan en derin açıklığıydı. Çünkü o dini 
bir düzen kurmak istemedi: o sadece öğrenilmiş yorumlar 
aracılığıyla Rab’bin ciddi çağrısını göz ardı etmeden Rab’bin 
sözünü dinlemeleri için onun halkını toplamak istedi.

Üçüncü Tarikat Sınıfını oluşturmakla Fransua dünyada 
yaşamanın gerekliliği ve radikal bağlılık arasındaki farklılığı da 
kabul etti. Üçüncü Tarikat Sınifi’nın hedefi mütevazı bir şekilde
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kişinin laik ortamda görevini ve bunun gereklerini nerede olursa 
olsun yerine getirmeyi kabul ederek tüm yaşamını Fransuva’nın 
bize gösterdiği İsa ile derin manevi birliğe yöneltmesidir. Malı 
olanların malı yokmuş gibi davranarak(l Kor. 7,29) İsa’yı takip 
etmeye ant içen kişilerin belki de daha zor olan bu daveti radikal 
biçimde ve yeni bir anlayışla yaşamayı sürdürmeyi istemeleri is
teğini pekiştirmek Üçüncü Ruhbanlık Sınıfı’nın kuruluş nedeni
dir. Bunlar bize Muduluk Sırlarının herkes için ne demek 
olduğunu açıklar. Her şeyden öte Asisili Fransua’ya bakmakla açık 
şekilde Rab’bin Krallığı’nın sözlerinin ne demek olduğunu 
görürüz. Fransuva her şeyiyle Kilise’nin içinde durdu ve aynı za
manda onun gibi kişiler sayesinde Kilise geleceğe uzanan ama 
şimdiden var olan hedefe doğru gelişir: Rab’bin Krallığı yak
laşıyor. ..

Şimdilik, Matta İnciFinde sıralanan İkinci Sırrı bir tarafa 
bırakıp doğrudan birincisiyle bağlantılı olan üçüncüsüne geçelim: 
“Ne muduyumuşak huylu olanlara, çünü onlar yeryüzünü miras 
alacaklar” (Mt. 5:5). Bazı çeviriler yamanca praus sözcüğünü, yu
muşak huylu yerine saldırgan olmayan diye kullanır. Bu ise 
geçmişten günümüze uzanan zengin, köklü bir değer taşıyan ter
imin anlamının daralmasıdır. Üçüncü Mutluluk Sırrı gerçekte bir 
mezmurun yinelenmesidir: “Alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak” 
(Mez. 37,11). Yunanca İncil’deki praus Birinci Mutluluk Sırrıyla 
bağlantılı olduğunu söylediğimiz Rab’bin fakirlerini belirtmekte 
kullanılan İbranice anavvim sözcüğünün karşılığıdır. Birinci ve 
Üçüncü Muduluk Sırrı bu şekilde çakışarak genişler; üçüncü Mut
luluk Sırrı ayrıca Rab için ve Rab’de yaşanan fakirlik ile ne an
latılmak istendiğinin esas yönünü gösterir.

Aynı kelimelerin geçtiği diğer birkaç metni dikkate 
aldığımızda odak noktası genişler. Çölde Sayım Kitabı 12,3’te 
şunları okuruz: “Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha 
alçakgönüllüydü”. Burada İsa’nın şu sözlerini düşünmeden ede
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meyiz, “Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben 
yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm” (Mat. 11,29). İsa yeni, 
gerçek Musa’dır (bu fikir Dağdaki Konuşmanın tamamında 
i'cçer). Büyük adama, yöneticiye herkesten çok yakışan saf iyilik 
I sa’da görülür.

“Yumuşak başlı” anlamındaki praus sözcüğüne dayalı 
I -ski ve Yeni Antlaşma arasındaki diğer bir dizi benzerliği 
düşündüğümüzde daha derinlere sürükleniriz. Zek. 9,9 şöyle der: 
“ Ey Siyon Kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at ey Yeruşalim 
Kızı! İşte Kralın! O adil, kurtarıcı ve alçakgönüllüdür, eşeğe, evet, 
sıpaya binmiş sana geliyor. Savaş arabalannı Efrayim’den, Atlan 
Yeruşalim’den uzaklaşuracağım. Savaş yaylan kırılacak, Kralınız 
uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir 
denize, Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.” Bu bölüm, 
idaresi politik veya askeri bir güce dayalı olmayan fakir bir kralı 
duyurur. Rab’bin ve tüm insanların önünde varlığının özü, müte- 
vazdık ve ağır başlılıktır. Bu bakımdan o, dünyadaki bütün kral
ların tam aksidir. Ve çok canlı bir görsellik, eşeğe biniyor olması 
gerçeğidir -  reddettiği savaş arabasının yerini alan fakirlerin 
bindiği eşek. O  kendi değil Rab’bin gücüyle banşın kralıdır.

Başka bir nokta daha bulunur: Krallığı evrenseldir, tüm 
dünyayı kucaklar. ‘Denizden denize’ ifadesinin arkasında her 
taraftan sularla çevrilmiş düz bir arazi düşüncesi bulunur ve bu 
şekilde bizde hükümdarlığının dünyadaki engin genişliğini 
çağnşdnr. Bu nedenle “onun sislerin arasında şaşırtıcı bir belir
ginlikte, tüm anlayışları aşan şekilde barışı bütün dünyaya gerçek
ten getirdiğini görüveririz” diyen Kari Elliger haklıdır. Oğul, 
itaatiyle böyle yapd: Peder tarafından kurtanlıncaya kadar şiddete 
karşı çıkıp her acıya kadandı. Ve şimdi bundan sonra sadece barış 
sözüyle krallığını kuruyor (Das Alte Testament Deutch, 24/25 s. 
151) .Yalnızca bu arka planla Mesih İsa’nın Kudüs’e girişi olayını 
tam olarak anlayabiliriz, Luka’nın Yuhanna’ya benzer şekilde bize
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İsa’nın öğrencilerinden kendisine bir dişi eşek ve sıpasını ge
tirmelerini istediğini söylediğinde bunun ne olduğunu sadece 
şimdi anlayabiliriz. “Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu 
söz yerine gelsin diye oldu: Siyon kızına deyin ki, ‘İşte 
alçakgönüllü Kralın, eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş 
sana geliyor’” (Mat. 21,4-5 ve Yu. 12:15).

Ne yazık ki, bazı çeviriler praus sözcüğünü tercüme eder
ken farklı sözcükler kullanmakla bu benzerlikleri belirsizleştirir- 
ler. Sayılar 12’den Zekeriya 9’a ve Mutluluk Sırlanna ve Mesih 
İsa’nın Kudüs’e girişine kadar anlaülan metinlerin geniş yelpazesi 
içinde denizden denize banş hükümdarlığı yaratan ve insanlan 
ayıran sınırlan kaldıran banşın kralı İsa’nın varlığını fark edebili
riz. İtaati aracılığıyla bizi bu barışa çağırır ve bunu içimize yer
leştirir. “Yumuşak başlı” sözcüğü bir taraftan da İsa’da tüm 
dünyayı birleştirmeye gelen Rab’bin halkı İsrail’e ait bir sözcük
tür. Aynı zamanda da bizler için İsa’nın Krallığı’nın özünü ortaya 
çıkaran krallıkla ilişkili bir sözdür. Bu anlamda bu sözcüğün hem 
İsa hem de krallıkla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Her iki du
rumda da bu sözcük bizi eşeğe binip Kudüs’e gi-rişiyle krallığının 
tüm özünü açıklayan kişiyi izlemeye davet eder.

Matta İncil'indeki metinde bu üçüncü Muduluk Sırn vaat 
edilen topraklarla bağlantılıdır: “Yumuşak başlı olanlara ne mutlu 
çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar”. Bu cümlenin anlamı 
nedir? Toprak ümidi İbrahim’e yapılan vaadin özgün içeriğinin 
bir parçasıdır. İsrail’in çölde geçirdiği yıllar boyunca vaat edilen 
toprak, her zaman yolculuğun hedefi olarak öngörüldü. İsrail 
sürgünde toprağına dönmeyi bekler. Yine de toprak (yeryüzü) 
vaadini, yalnızca bir parça araziye sahip olma diye ya da herkesin 
adlandırıldığı ulusal topraklar anlamından çok öte bir anlam 
taşıdığını gözden kaçırmamalıyız.

İsrail’in Mısır’dan Çıkışı’ndaki bağımsızlık için verdikleri 
mücadelenin ön planındaki öncelikli sorun ibadet özgürlüğü, in-
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..mların kendi inançlarına bağlı yaşama özgürlüğünü elde etme 
hakkıdır. Zaman geçtikçe toprak vaadinin anlamının şu olduğu 
ıı lan şekilde açığa kavuştu: Toprak itaat karşılığı, putperestlikten 
ııcfrede arınmış olması gerekenlere, Rab’bin Krallığına hazır ol
maya karşılık bir yer olarak verildi. Rab’be itaat kavramı ve bu 
şekilde dünyanın doğru düzeni, toprak kavramı ve özgürlük 
kavramının temel unsurudur. Bu açıdan sürgün, topraktan geri 
çekilme şöyle de anlaşılabilir: Toprağın kendisi putperestlik ve 
itaatsizlik alanı haline geldi ve toprak mülkiyeti bu nedenle bir 
çelişkiye dönüştü.

Bu düşünce tarzından yeni ve olumlu bir diaspora an
layışı ortaya çıkabilir: İsrail dünyanın dört bir yanına sürüldü ki o 
her yerde Rab için yer oluşturabilsin ve böylece ilk insanın 
yaratılışında (Yar. 1,1-2,4) anlatılan yaratılış nedeni gerçekleşsin: 
Şabat yaratılışın hedefidir ve yaratılışın ne için olduğunu gösterir. 
Diğer bir deyişle dünya vardır, çünkü Rab, sevgisine karşılık ala
bileceği bir yer, bir itaat ve özgürlük alanı yaratmak istedi. İsrail, 
Adım adım tarihin değişimlerini Rab’bin halkı olarak kabul edip 
acılara kadandıkça toprak düşüncesi derin ve geniş bir şekilde 
büyüyerek odaklandığı ulusal mülkiyetten gittikçe uzaklaşıp 
Rab’bin dünyadan talep ettiği evrenselliğe doğru yaklaştı.

Şüphesiz yumuşak başlılık ve toprak vaadi arasında 
karşılıklı etkileşimin tamamen tarihi gerçeğin olağan parçası 
olarak görülebildiği bir anlamı daha vardır: Fatihler gelir ve gider
ler ama toprağı süren, acılar ve sevinçler içinde onu ekip biçmeye 
devam eden yerlerinde kalan insanlar basit ve mütevazı olanlardır. 
Mütevazılık ve sadelik tamamen tarihsel bir bakış açısından bile 
şiddetten daha uzun ömürlüdür. Ama dahası da var. Ümit 
inancının temelindeki toprak kavramının giderek evrenselleşmesi 
aynı zamanda Zekeriya’nın vaadinde karşılaştığımız evrensel 
boyutu da yansıtır: barış kralının toprağı ulusal nitelikte değildir 
-o  denizden denize uzar (Zek. 9,10). Banş, sınırlann aşılmasını ve
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Rab’den gelen barış aracılığıyla toprağın yenilenmesini hedefler. 
Sonunda toprağın yumuşak başlı, barışçıl kişilere ait olacağını bize 
Rab söylüyor. Anlamı “Barış Kralı’nın toprağı” olacak olmasıdır. 
Üçüncü Mutluluk Sırrı bizi, yaşamımızı bu hedefe yöneltmeye 
davet eder.

Biz Hıristiyanlar için her Efkaristiya buluşması Banş 
Kralı nın bu anlamda hüküm sürdüğü yerdir. Bu nedenle İsa’nın 
Kilisesi’nin evrensel birliği, İsa’nın barışının toprağı olacak, 
yarının dünyasının ön taslağıdır. Bu anlamda da Üçüncü Mutlu
luk Sırrı birincisiyle yakından benzerlik taşır: Rab’bin Krallığı 
sözünün arkasındaki talep, vaat edilen toprağın ötesinde olsa da 
bu sözün ne olduğunu açıklamaya yönelir.

Önceki ifadelerimizle yedinci Muduluk Sırrına giriş yap- 
uk: “Ne mutlu barışı sağlayanlara,! çünkü onlara Tanrı oğullan 
denecek.” (Mat. 5,9). Derin önemi olan İsa’nın bu sözünün temel 
noktalarının biraz incelenmesi bu nedenle yeterli olacaktır. İlk 
olarak arka plandaki tarihsel olaylara göz atıyoruz. İsa’nın çocuk
luğuyla ilgili anlattıklannda Luka bu çocukla “tüm insan ırkının 
kurtancısı ve büyük barışsever” olarak tanınan güçlü imparator 
Augustus arasındaki zıtlığı ifade etmişti. Sezar da “dünya banşını 
getiren” unvanını talep etmişti. İsrail’deki imanlılar, İbranicede 
barış kökünden gelen “shalom”, Süleyman adını hatırlarlar. Rab 
Davut’a söz verdi: “ “Onun günlerinde İsrail’e barış ve huzur 
vereceğim... O benim Oğlum bende babası olacağım” (1 Ta. 
22,9). Bu, Tann’nın Oğulluğu ve barış krallığı arasındaki ilişkiyi 
öne çıkartır: İsa Oğul’dur ve gerçek oğuldur. Bu nedenle o barış 
getiren gerçek Süleyman’dır. Banşı sağlamak Oğulluğun özünün 
bir parçasıdır. Bu nedenle Yedinci Muduluk Sırn bizi oğul olmaya 
ve onun yaptığını yapmaya davet eder ki bizler de Rab’bin oğullan 
olabilelim.

Bu öncelikle her bireyin yaşamına uygun düşer. 
Pavlus’un hararede bizden yapmamızı istediği önemli kararla
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haşlar: “ İsa adına size yalvarıyoruz, Tanrı ile barışın” (2 Kor.
5,20). Rab’be düşmanlık insanı zehirleyen her şeyin kaynağıdır; bu 
düşmanlığı yenmek dünyadaki barış için temel koşuldur. Sadece 
Rab ile barışık olan kişi kendisiyle barışık ve uyum içinde olabilir 
ve yalnızca Rab ve kendisi ile barışık olan kişi etrafında ve tüm 
dünyadaki banşı sağlayabilir. Fakat Luka’nın çocuklukla ilgili an- 
latuklarıyla, burada Matta’nın Muduluk Sırlarından çıkan siyasi 
anlam, bu sözlerin tam anlamını işaret eder. Dünyada barışın ol
ması (Luk. 2,14) Rab’bin arzusudur ve bu nedenle bu görev in
sana da verilmiştir. Hıristiyanlar ebedi barışın Rab’bin 
hoşnutluğunda (eudokia) yaşayan kişilerle ilişkili olduğunu bilir. 
Rab ile birlikte barış içinde yaşama mücadelesi dünyadaki banş 
mücadelesinin vazgeçilmez bir parçasıdır; birincisi, kriterin kay
nağı sonrakinin gücüdür. İnsan Rab’bi görmezden geldiğinde 
barış dağılıp yok olur ve şiddet hızla büyüyerek hayal bile edile
meyecek zulme doğru büyür. Bugün bunu açıkça görebiliyoruz.

İkinci Muduluk Sırrına geri dönelim: TSIe mutlu yaslı 
olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler’ (Mat. 5,4). Yas tutmak ve 
bunu iyilik olarak nitelendirmek iyi midir? İki çeşit yas vardır. Bir
inci türü ümidini kaybetmiş, sevgi ve gerçeğe güvenini yitirmiştir 
bu nedenle de insanı içten içe yiyip bitirir. Ama bir de insanın 
kötülüğe direnerek onun hayırlı değişimini sağlayan sarsıcı 
gerçekle karşılaşmasından kaynaklanan, acıya kadanan yas vardır. 
Bu yas iyileştirir çünkü kişiye yeniden sevmesini ve ümit etmesini 
öğretir. Yahuda birinci türden yas tutanlara örnektir: Kendi 
düşüşünden dehşete kapılıp ümit etme cesaretini yitirir ve kendini 
çaresizlik içinde asar. Petrus ikinci tip yas tutanlara bir örnektir: 
Rab’bin bir bakışıyla kendine gelir, ruhunun toprağını süren iyi
leştirici gözyaşlarına boğulur. Tekrar yenilenmiş olarak başlar.

Hezekiel 9,4 pozitif türdeki bu çeşit acı çekmenin nasıl 
kötünün üstünlüğünü giderdiğine çarpıcı kanıt sunar. Altı adam 
kötülükle dolu şehir ve kanla sulanmış topraklar üzerinde, İs
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rail’de ilahi cezayı infaz etmekle görevlendirilir (Hez. 9,9). Ancak 
bunu yapmadan önce keten giymiş bir adam “şehirde işlenen 
iğrenç kötülükler yüzünden iç çekip inleyen” herkesin alınlan üze
rinde İbranice tau (Haç işaretine benzer) harfini çizmelidir (Hez.
9,4). Bu işareti taşıyan kişiler cezadan muaftır. Onlar yaygın hale 
gelen adaletsizliğe suç ortaklığı etmeye karşı çıkan diğer kalabalığa 
katılmayan, bunun yerine bu yüzden çile çeken kişileridir. Mev
cut durumu değiştirmeye onların gücü yetmese de yine de onlar 
kötünün gücüne ket vuran acılara katlanarak yaptıkları pasif 
direnişle kötülüğün üstünlüğüne karşı çıkarlar.

Gelenek kurtuluş getiren başka bir yas türünü daha or
taya çıkardı: Haçın altında Kleopas’ın karısı olan kız kardeşiyle 
duran annesi Meryem, Yuhanna ve Mecdelli Meryem (Yu. 19,25). 
Bir kez daha burada Hezekiel’in görümünde olduğu gibi ortak 
korku, alay ve zulüm yüklü dünyada doğru kalabilen küçük bir 
azınlık grup ile karşılaşırız. Onlar felaketi önleye- mezler ama 
mahkûm edilenle acı çekmekle kendilerini onun yanına koyarlar 
ve sevgiye eşlik ederek, sevgi olan Rab’bin y anında kalırlar. Bu 
birlikte acı çekme Clairvaux’lu Aziz Bernard’ın Neşideler 
Neşidesi üzerine yorumladığı muhteşem sözü bize hatırlatır (Vaaz 
26, no.5): “Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis” Rab 
acı çekemez ama acıya eşlik edebilir. İsa’nın Haçı ayaklannda “Ne 
mudu yaslı olanlara, onlar teselli bulacaklar” demenin ne anlama 
geldiğini başka durumlara kıyasla daha iyi anlanz. Başkalarının 
acı ve ihtiyaçlarına yüreklerini katılaştırmayıp ruhlarına kötülük 
girişine izin vermeyen ama kötünün gücü yüzünden acı çeken ve 
böylece Rab’bin gerçeğini benimseyenler dünyanın pencerelerini 
açıp ışığın içeri girmesini sağlayanlardır. İşte bu anlamda yas tutan 
kişilere büyük teselli sözü verilir. İkinci Mutluluk Sim bu nedenle 
se-kizinci Mutluluk Sırrı ile yakından bağlantılıdır: “Ne mutlu 
doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin hükümdarlığı 
onlanndır” (Mat. 5,10).
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Rab’bin sözünü ettiği yas kötülüğü reddetmedir; “herkes 
\ .ıpıyor” diye bireye zorla kabul ettirilmeye çalışılan kötü davranış 
modellerine karşı direnme şeklidir. Dünya bu tür bir direnişe göz 
\ ııınamaz, o uyum talep eder. Dünya bu tür acıyı uyuşuk vicdan
lını karşı yöneltilmiş bir suçlama olarak kabul eder. Ve öyledir de. 
Hu nedenle yas tutanlar doğruluk uğruna zulüm acısı çekerler. 
Höyle yas tutanlara huzur vaat edilir, zulüm görenlere Rab’bin 
Krallığı sözü verilir -  ruhta fakir olanlara vaat edilen aynı söz. İki 
vaat yakından ilişkilidir. Rab’bin gücünün koruması altında, 
Ncvgisinde güvenli duran Rab’bin Krallığı, bu gerçek rahatlıktır.

Aksi de aynı şekilde doğrudur. Acı çeken ve bu dünyanın 
güçsüz olanı artık öldürücü şiddetle tehdit edilmediği ana dek o 
gerçekten rahatlamamıştır, gözyaşları tamamen silinmemiştir; 
ilaha önceden çekilen hiç anlaşılmayan geçmişteki acıların tesel
lisi bile Rab’bin ışığına taşınmadan ve onun iyiliğiyle banş sağlan
madan tamamlanmış sayılmaz; gerçek refah sadece “son 
düşman” ölüm ve onun tüm suç ortakları güçlerinden 
koparıldığında (1 Kor. 15,26) gerçekleşir. Bu nedenle Rab’bin 
Krallığı bize bu dünyada acı çekip yas tutan tüm insanlara Rab’bin 
bahşedeceği tesellinin ne olduğu fikrini verirken İsa’nın teselli sö
zleri de Göklerin Krallığı sözleriyle ne demek istediğini anla
mamıza yardım eder.

Burada eklememiz gereken başka bir gözlem daha vardır. 
İsa’nın doğruluk uğruna zulüm görenler hakkındaki sözlerinin 
Matta dinleyicileri ve okuyucuları için vahiy açısından önemi bu
lunur. Onlara göre bu, yaşadıkları Kilise’nin gelecekteki duru
munu anlatmaktaydı. Kilise doğruluk uğruna zulüm gören Kilise 
oldu. Eski Andaşma dilinde Peygamberlerin halka sürekli anlat- 
tıldan doğruluk sözü Tora’ya, Rab’bin sözüne sadık kalma an
lamında bir terimdir. On Emir başta olmak üzere Rab’bin 
gösterdiği doğru yolun izlenmesi demektir. Eski Andaşma’daki 
doğruluk teriminin Yeni Andaşma’daki benzeştiği kavram
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imandır: İmanlı kişi Rab’bin yollannda yürüyen “doğru kişidir” 
(Mez. 1, Yer. 17,5-8). Çünkü iman tüm Tora’nın kendisinde 
gerçekleştiği İsa ile birlikte yürümektedir; iman bizi İsa’nın kendi 
doğruluğuyla birleştirir.

Doğruluk uğruna zulüm gören insanlar Rab’bin doğru
luğuyla, imanla yaşayanlardır. Çünkü insan sürekli olarak sadece 
kendi yolunda gidebilmek için Rab’bin arzusundan kurtulmaya 
çabalar, iman hangi devirde olursa olsun idari güçlere karşı her 
zaman dünyaya çelişki olarak görülecektir. Bu nedenle tarihin her 
döneminde doğruluk için zulüm olacakur. Bu refah sözü her de
virdeki zulüm gören Kilise için söylenmiştir. Kilise güçsü
zlüğünde ve acılarında Rab’bin Krallığı’nın geldiği yerde 
durduğunu bilir.

Öyleyse bir kez daha bu Muduluk Sırnna ilişkin vaatte 
Kilise’nin yapısının yorumunu daha önceki durumlarda olduğu 
gibi Kilise teolojisi açısından yapabilir ve şu sözlere temel oluş
turan Kristolojiyi belirtebiliriz: Haça gerilen İsa, Eski Andaşma 
vahiy sözlerinde anlatılan özellikle acı çeken Hizmetçi İlahi
lerindeki zulüm gören doğru adamdır ama aynı zamanda 
Plato’nun önceden yazdıklannda görülür (The Republic,II 361e- 
362a). Ve bu görünüşle İsa’nın kendisi Rab’bin Krallığı’nın 
gelişidir. Bu Mutluluk Sırrı tüm Kiliseye olduğu gibi bireye de 
yapılmış haçtaki İsa’yı izlemeye bir davettir.

Zulüm görenlerle ilgili Mutluluk Sırn sözleri tüm metni 
tamamlayan yeni ve değişik bir şey içerir. Kendi adına aşağılanan, 
ezilen ve kendilerine her tür haksızlık yapılan, kötü söz söylenen 
kişilere İsa neşe, sevinç ve büyük ödül vaat ediyor (Mat. 5,11). 
İsa’nın kendi sözü olan “Ben”, kendine gösterilen sadakat, doğru
luk ve kurtuluş için bir ölçüt haline gelir. Diğer Muduluk Sır
larında kapalı biçimde de olsa Kristoloji bulunur; oysa burada 
İsa’nın kendisinin tarihin merkezi olduğu mesajı açık bir şekilde 
ortaya çıkar. İsa kendi “Ben” sözünü özgün konumunu belirt-
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inek için kullanır ki İsrail’de ve Kilise’de hiçbir din adamı kendisi 
için böyle bir iddiada bulunma hakkına sahip değildir. Bu şekilde 
konuşan birisi arak geleneksel anlamda bir peygamber, elçi veya 
bir başkasının vekili değildir; kendisi doğru yaşamın temel nok
tası, hedefi ve merkezidir.

Daha sonraki düşünce akışımız içinde bu açık Kristolo- 
jinin bir bütün olarak Dağdaki Konuşmanın temeli olduğunu 
göreceğiz. Burada üstünkörü değinilen konu ilerledikçe daha da 
geliştirilecek.

Şimdi tartışılacak olan ikinci Muduluk Sırnna geri döne
lim: “Ne mudu doğruluğa susayıp acıkanlara! Çünkü onlar doyu- 
rulacaklardır” (Mat. 5,6). Bu sözler yas tutan ve refaha kavuşacak 
olan kişilerle ilgili İsa’nın sözleriyle derin bağlanulıdır. Daha 
önceki Muduluk Sırnnda vaadi alan kişiler yaygın olan düşünce 
ve adederin yaptınmı karşısında boyun eğmeyip acı çekmek pa
hasına buna karşı direnen kişilerdi. Benzer şekilde bu Muduluk 
Sırn da gerçek adalet ve gerçek iyiliğin gerçekleşmesini bekleyen, 
büyük bir şeyin arayışında olan kişileri ilgilendirir. Daniel 
Kitabı’nın parçalarından birinin içerdiği bir cümleyi geleneksel 
inanış buradaki düşüncenin altındaki tutumun sentezi olarak 
görmeye başladı. Burada Daniel “vir desideriorum” arzulayan 
adam diye tanımlanır (Dan. 9,23 Latince Kutsal Kitap). Bu Mut
luluk Sırrının tanımladığı insanlar tıpkı İsa’yı aramak için yola 
çıkan doğudan gelen bilge kişilere yıldızın doğruluğa, sevgiye ve 
Rab’be yolu gösterdiği gibi var olan şeylerden hoşnut olmayan, 
insanı daha büyük şeylere yönlendiren, yüreğin huzursuzluğunu 
başarmayı reddeden ve bu şekilde onun buna ulaşmasını sağlay7- 
acak manevi yolculuğa hazırlanan kişilerdir. Burada sözü edilen 
insanlar geleneğin diktatörlüğünü yıkmak için Rab’bin dünyaya 
gönderdiği, anlaşılması güç işaretleri görüp işitmelerini sağlayan 
manevi duyarlılığa sahip kişilerdir.

Bu noktada kim içlerinde Eski Andaşma’nın kendisini
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Yeni’ye açtığı ve bu yeniliğe dönüştüğü mütevazı azizleri hatırla
madan edemez? Zekeriya ve Elizabet, Meryem ve Yusuf, Simon 
ve Anna her biri kendi farklı yollarında İsrail’in kurtuluşunu 
manevi uyanıklıkları içinde bekleyerek mütevazı dindarlıklarıyla, 
sabırlı bekleyiş ve arzularıyla Rab’bin yolunu hazırlamamışlar 
mıydı? Ve aynı zamanda daha sonra göreceğimiz gibi tamamen 
farklı sosyal ve kültürel tabanlardan gelmelerine karşın günlük 
yaşantıları ve işleri arasında yüreklerini açık tutan, daha büyük bir 
çağrıya karşılık vermeye hazır bekleyen on iki havariyi de düşün
müyor muyuz? Veya doğruluk için yanlış bir şekilde olsa da yanıp 
tutuşan Rab’bin yere çarparak hazırladığı ve ona yeni açık bir 
görüş kazandırdığı Pavlus aklımıza gelmiyor mu? Tarih boyunca 
ilerleyerek bu sırayı izleyebiliriz. Edith Stein bir keresinde 
dürüstçe ve isteklice doğruya! arayan kişinin İsa yolunda olduğunu 
söyledi. Muduluk Sırn böyle kişiler hakkında konuşur; bu susuz
luk ve açlık kutsaldır, çünkü insanı Rab’be, İsa’ya götürür ve bu 
şekilde dünyayı Rab’bin Krallığı’na açar.

Bana öyle geliyror ki İsa’yı tanımayanların kurtuluşu 
hakkında Yeni Antlaşma’ya dayanarak bir şey söylenmesi gereken 
yerdeyiz. Bugün geçerli olan görüşe göre herkes kendini içinde 
bulduğu dinle yaşamalıdır -  veya belki de kişinin kendini bulduğu 
ateizmle. Söylendiğine göre bu onun için kurtuluş yoludur. Böyle 
bir görüş Rab’bin garip bir portresini, insanın tuhaf bir 
düşüncesini oluşturur ve insanın yaşayacağı doğru yolu gösterir. 
Birkaç uygun soru sorarak bunu açıklığa kavuşturmaya çalışalım. 
Kan davası görevini hakkıyla yerine getirdiği için bir adam 
Rab’bin gözünde aklanır ve kutsallık kazanabilir mi? Ya da “kut
sal savaşta” canını dişine takıp dövüştüğü için? Veya bazı hay
vanlan kurban etti diye? Ya da inancı gereği abdest alıp arındığı 
ve diğer dini görevlerini yerine getirdi diye? Düşünceleri ve arzu
larını vicdan ilkesi olarak duyurup kendini bir kriter haline ge
tirdiği için? Hayır, Rab bunların tam aksini talep ediyor: içimizde
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var olan ve bizi sadece alışkanlık olandan kurtaran ve bizi 
gerçeğin yoluna koyan kendi sessiz ısrarlı çağnsına ruhen karşılık 
vermemizi istiyor. Doğruluk için acıkmak ve susamak -herkese 
açık uzanan yol budur; gideceği yeri İsa Mesih’te bulan yoldur.

Bir Muduluk Sırrı daha var: “Ne mutlu yüreği temiz 
olanlara! Onlar Rab’bi görecekler” (Mat. 5,8). Rab’bi görmeyi 
sağlayan organ kalptir. Zihin tek başına yeterli olmaz. Kişinin 
Rab’bi algılayabilmesi için varlığının güçleri uyum içinde çalış
malıdır. Arzusu saf olmalı zekâ ve iradeye yön veren ruhunun 
derinliğindeki etkileyici hedefi de öyle. Kalpten bu şekilde söz 
etmek insan adını verdiğimiz canlının bütünlüğü için gerekli olan 
vücudun ve ruhun tam karşılıklı etkileşimini de gerektiren, kişinin 
maddi ve manevi uyumunu sağlayan kavrayış güçleri anlamına 
gelir. İnsanın esas doğası aslında vücudun ve ruhun bu birliğine 
ve insanın hem beden hem de ruh olduğunu kabullenmesine 
bağlıdır. Bunun anlamı onun bedenini ruhun disiplinine bırak
ması ama yine de zekâ ve iradeyi soyutlamaması demektir. Bunun 
yerine kendinin Rab’den geldiğini kabul eder ve bu şe-kilde ruhu
nun zenginleşmesi için fiziksel varlığını buna göre bilir ve yaşar. 
İnsanın bütünlüğünü oluşturan kalbin, Rab’bi görebilmesi için 
saf, açık ve özgür olması gerekir. Antakyalı Theophilus (180) yap
tığı bir tartışmada bir defasında bunu şöyle dile getirdi: “Bana 
Rab’bi göster derseniz size şöyle karşılık veririm bana içinizdeki 
insanı gösterin... Çünkü Rab ruh gözleri açık olan, onu görme 
yetisine sahip kişilerce algdanır. İnsanın ruhu pürüzsüz bir ayna 
gibi net ve berrak olmalıdır” (Ad Autolycum, 1,2,7).

Bu da bir soru akla getiriyor: insanın ruh gözü nasıl 
berraklaşır? Onun görüşünü bulandıran hatta tamamen kör eden 
katarakt nasıl çıkartılır? “Annma yollan”, son “birleş-meye” yük
selme hakkındaki mistik inanış bu soruya yanıt bulmaya çalıştı. 
Muduluk Sırları öncelikle Kutsal Kitap’ın bütünlüğünde okun
malıdır. Özellikle, Mezmur 24’de eskiden Tapınak girişinde söyle
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nen bir duayı çağrıştıran yüreğin temizliği temasıyla karşılaşınz: 
“Rab’bin dağına kim çıkabilir? Ve onun kutsal yerinde kim dura
bilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü pudara kaptırmayan, 
yalan yere ant içmeyen” (Mez. 24,3-4) Tapınağın kapısı önünde 
kimin içeri girip yaşayan Rab’bin yakınında duracağı sorusu or
taya çıkar. Temiz eller ve pak yürek gerekli koşullardır.

Mezmur Rab’bin yaşadığı yere kabul gerektiren bu du
rumun içeriğini farklı şekillerde açıklar. Rab’bin huzuruna çıkacak 
kişiler için tek esas koşul onlann Rab’bi aramalan, onun yüzünü 
görmeye çalışmalarıdır (Mez. 24,6). Bu şekilde esas koşulun 
“doğruluk için acıkmak ve susamak” ifadesinde tanımlanan daha 
önce gördüğümüz aynı şart olduğu ortaya çıkıyor. Rab’bi aramak, 
yüzünü görmeye çalışmak Rab ile görüşmeyi mümkün kılan yük
selişin ilk ve esas koşuludur. Ancak bundan önce Mezmur temiz 
eller ve pak yüreğin kişinin yalancı şahitliği ve aldatmayı red
detmesi gerektiğine dikkat çeker; bu da sosyal ahlak diye ad
landırabileceğimiz ama aslında yüreğin ta derinliklerine inen, 
topluma ve diğer insanlara karşı dürüsdüğü, doğruluğu ve adaleti 
zorunlu kılar.

Mezmur 15 bununla ilgili aynntılar içerir ve böylece diye
biliriz ki Rab’bin huzuruna kabul koşulu açıkça Rab’bin manevi 
aranışı ve ona yönelmeyi vurgulayan birinci emir ile komşu sevgisi 
ve hem bireye hem de topluma karşı adalet hakkındaki ikinci emri 
vurgulayan On Emrin içeriğidir. Özellikle Vahiy bilgisini gerek
tiren hiçbir koşul sayılmaz, sadece “Rab’bi arayış” ve tetikte bir 
vicdanın Rab’bi arayışından harekete geçen temel adalet prensip
leri herkese bildirilir. Kurtuluş sorusu üzerindeki önceki 
düşüncemiz burada daha derin şekilde doğrulanmış olur.

Ama İsa’nın dudaklarında bu sözler yeni bir derinlik 
kazanır. Çünkü bu sözler Rab’bi gören, onunla yüz yüze duran, 
oğulluk ilişkisine dayalı olarak sürekli manevi görüşme halindeki 
İsa’nın doğasına aittir. Başka bir deyişle bu Mutluluk Sırn derin
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■ckilde Kristolojiktir. “İsa’nın düşüncesine” girdiğimizde Rab’bi 
ireceğiz (Fil. 2,5). Yüreğin temizlenmesi İsa’nın izlenmesi sonu- 

ı unda onunla bir olmakla gerçekleşir. ‘Yaşayan artık ben değilim, 
içimdeki İsa’dır” (Gal. 2,20). Ve bu noktada yeni bir olgu aydın
lığa çıkıyor: Rab’be yükselme öncelikle mütevazı hizmete 
eğilmekle olur çünkü sevgi Rab’bin özüdür ve bu şe-kilde insanı 
gerçekten saflaştırıp temizleyen ve onun Rab’bi algılayıp 
görmesini mümkün kılan güçtür. İsa Mesih’te dünyamıza inmekle 
Rab kendini açıkladı: “Mesih Tanrı özne sahip olduğu halde, Tan- 
rı’ya eşitliği sımsıkı sanlacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp 
insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan 
biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile 
boyun eğdi. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve her 
adın üstünde olan adı bağışladı.” (Fil. 2:6-9).

Bu sözler tasavvuf tarihinde kesin bir dönüm noktası 
oluşturur. İsa Mesih’in Vahiy’inde yeni olandan gelen Hıristiyan 
tasavvufundaki yeniliği gösterirler. Rab Haç üzerinde ölüm nok
tasına dek aşağılara iner. Ve aslında böyle yapmakla kendisinin 
gerçek Rab olduğunu ortaya serer. Biz Rab’be eşlik edip bu 
alçalma yoluna katıldığımızda Rab’be yükseliriz. Bu bakımdan 24. 
Mezmurdaki “Tapınak kapısı önündeki dua” yeni bir önem 
kazanır. Pak yürek İsa Mesih ile birlikte itaat ve hizmet birliğine 
katılan seven yürektir. Sevgi akıl, irade ve duyuları birleştiren ve 
paklaştıran ateştir; böylelikle insanı kendinde ve Rab’bin gözünde 
bütünleştirerek tek kılar. Böylelikle insan ayrılmış olanları bir
leştirmeye hizmet edebilir. İnsan işte böyle Rab’bin yaşadığı yere 
girer ve onu görebilir. Ve onun “mudu” olmasımn anlamı da işte 
budur.

Muduluk Sırlarının manevi yönüne daha derin olan bu 
girişimden sonra (“merhametli” kavramı bu bölümde ele alın
madı, iyi Samiriyeliyle ilgili benzetmenin olduğu kısımla ilgili 
olarak verildi) hala kendimize bütünün anlaşılmasına ilişkin iki
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soru sormalıyız. Luka’nın Incil’inde anlattığı dört Muduluk Sırn 
vay halinize anlamındaki dehşet sözleriyle sunulmuştur: “zengin 
olanların vay haline... şimdi tok olanların vay haline... şimdi 
gülenlerin vay haline... herkesin övdüğü kişinin vay haline” (Luk 
6,24-26). Bu sözler bizi korkutur. Bunlar hakkında ne düşün
meliyiz?

Şimdi söylenecek ilk şey İsa’nın burada Yeremya 17 ve 
Mezmur l ’de de bulunan örneği izlediğidir. İnsanı kurtuluşa 
götüren doğru yolla ilgili anlatılanların ardından bunu aksi yola 
karşı tedbirli olmaya ilişkin uyanlar izliyor. Bu uyan yanlış vaader 
ve yanlış teklifleri ortaya çıkarır; insanı sadece ölümcül olan uçu
ruma götüren yolu izlemekten kurtarmak ister. Aynı uyarıyla zen
gin adam ve Lazarus ile ilgili benzetmede tekrar karşılaşacağız.

Muduluk Sırlarında bulduğumuz ümit işarederini doğru 
şekilde anladıysak burada sadece insanı yalnızca dış görünüşe, 
geçici olana hapseden en yüksek ve en derin niteliklerini kaybet
tiren böylelikle Rab’bi ve komşusunu da kaybettiği mahvoluşa 
giden yol gibi zıt tutumları irdeliyoruz. Şimdi bu uyan işaretinin 
gerçek hedefini kavramaya başladık: Vay hali-nize diye başlayan 
ifadeler mahkûmiyet sözleri, kıskançlık, kötülük gibi nefret 
ifadeleri değildir. Önemli olan yargılamak değil kurtarmayı 
amaçlayan uyarı olmasıdır.

Ama şimdi esas soru ortaya çıkıyor: Muduluk Sırlarında 
Rab’bin bize gösterdiği yön ve buna ilişkin uyanlar aslında doğru 
olan mıdır? Zengin olmak, doyana dek yemek, gülmek, övülmek 
hakikaten bu kadar kötü bir şey midir? Friedrich Nietzsche öfkeli 
eleştirisini öncelikle Hıristiyanlığın bu yönüne çevirdi. Eleştiril
mesi gereken Hıristiyanlık inancı değildir der, “hayata karşı ölüm
cül suç” olarak görülmesi gereken Hıristiyan ahlakıdır. Ve 
Hıristiyan ahlakıyla Nietzsche özellikle Dağdaki Konuşma’da 
gösterilen yönü kasteder.

Şu ana dek yeryüzündeki en büyük günah hangisi ol
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muştur? Şüphesiz şimdi gülenlerin vay haline diyen adamın sö
zleri değil mi? Ve Isa’nın vaatlerine karşı Göklerin hükümdar
lığını istemiyoruz diye karşılık verir. “Yetişkin adamlar olduk ve 
hu nedenle biz yeryüzünün krallığını istiyoruz”

Nietzsche Dağdaki Konuşma vizyonunu küskünlük dini, 
güçlü, başarılı ve mudu kişileri lanetieyerek kendi başarısızlıklarını 
üstün kılan, hayatın gerektirdiklerine denk olamamış korkak ve 
kıskanç kişilerin almaya çalıştıkları intikam olarak görür. İsa’nın 
geniş bakışı hayatın şimdi sunacağı her ne varsa dünyadan en çok 
olanı elde etme arzusuyla yeryüzünde cenneti aramak ve bunu 
yaparken de hiçbir vicdani değerle kısıtlanmamak dünya 
görüşüyle daraltılmıştır.

Bu görüşün çoğunluğu, modern düşünce tarzında yer 
buldu ve çağdaş insanlarımızın hayat hakkında nasıl düşünecek
lerini geniş ölçüde şekillendirmektedir. Böylece Dağdaki 
Konuşma esas Hıristiyan seçiminin ne olacağı sorusunu ortaya 
koyar, günümüzün çocukları olarak İsa’nın saf, barışçıl, mer- 
hamedi, yumuşak başlı kişileri övgüsünden etkilenmiş olsak da 
buna karşı içimizden direniyoruz. Şimdi totaliter rejimlerin nasd 
zalimce insanları ezdiğini, köleleştirdiğini, zayıf olanı yere 
serdiğini deneyimlerimizden bildiğimiz için aç olan, doğruluğa 
susayan kişileri yeniden takdir etmeyi öğrendik; yeniden, yas tutan 
kişilerin ruhunu, onların da huzura kavuşma hakkına sahip olduk
larını keşfettik. Ekonomik gücün kötüye kullanüdığına, insanı 
ticari mal seviyesine düşüren kapitalizmin acımasızlığına şahit 
oldukça zenginliğin tehlikelerinin de farkına vardık ve İsa’nın 
zenginlere, dünyanın büyük bir kısmını za-limce sıkboğaz eden 
insan yok eden Mammon tanrısına karşı uyarısıyla söylemek iste
diğini yeniden takdir ettik. Evet, gerçekten de Muduluk Sırları 
varlığımızın içten gelen duyarlılığına, açlığımıza, yaşam için susuz
luğumuza ters düşer. Bizden bilinçsizce içine girmeyi istediğimiz 
yönden dönüp tam aksi yöne gitmemizi gerektiren manevi bir
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değişim talep ederler. Ama bu U-dönüşü saf ve soylu olanı öne 
çıkanr ve yaşamlarımıza uygun düzeni getirir.

Yaşam zevkleri Homer destanında mükemmel biçimde 
çizilen Yunan dünyası yine de insanın gerçek günahının, en güçlü 
kışkırtıcısının hubris olduğunun farkındaydı -insanın hayata 
tamamen sahip olmak ve sunacağı her şeyi son damlasına dek 
elde edebilmek için kendi kendisinin Rab’bi olduğunu iddia ettiği 
ilahlık havasına bürünmesine yol açan küstah özerklik varsayımı. 
İnsanın ilk başta akla yatkın görünen gösterişli biçimde kendi 
kendine yetme yanılgısı içindeki bu gerçek tehlikeyi fark etmesi 
İsa’nın kişiliğinin ışığında Dağdaki Konuşma’da tam bir derinliğe 
kavuştu.

Dağdaki Konuşmanın gizli Kristoloji olduğunu gördük. 
Dağdaki Konuşmanın arkasında Rab olan insan ama Rab olduğu 
içinde Haç üzerinde ölüme giden yolda dünyaya inip, kendini 
fakirleştiren İsa’nın kendisi durur. Pavlus’dan Asisili Fransuva’ya, 
Rahibe Teresa’ya kadar pek çok aziz bu seçimle yaşadılar ve bize 
insanın doğru mo-delini ve onun muduluğunu gösterdiler. Tek 
kelimeyle Hıristiyanlığın gerçek ahlaki değeri sevgidir. Ve sevgi 
tartışmasız kendimize karşı hareket eder —sevgi kendinden çıkıştır 
ama yine de bu insanın kendine ulaşma yoludur. Nietzsche’nın 
baştan çıkaran parıltılı insan modeliyle kıyaslanınca bu yol ilk 
önce kötü ve tamamen mantıksız görünüyor. Ama bu hayatın 
gerçek ana yoludur; sadece Dağdaki Konuşmada tanımlanan 
sevginin yollannda hayatın zenginliği ve insanın yüce çağrısı açılır.

M KSİHİN TORA’Sl

"Sineyle söylendiğni duydun»ama ben. .. diyorunt'
Mesih’in yenilenmiş bir Tora, kendi Tora’sını getirmesi 

beklenmekteydi. Pavlus, Galatyalılara Mektubunda “İsa’nın 
Tora’sından” söz ettiğinde (Gal. 6,2) buna değiniyor olabilir. 
Onun büyük, ateşli Tora’dan kurtuluş savunması beşinci bölümde
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doruğa çıkar: “İsa bizi özgür olalım diye özgür kddı, bunun için 
dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin” (Gal. 5,1). 
Oysa 5,13’de “özgürlük için çağrıldınız” iddiasını tekrarlamaya 
devam ettiğinde “Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Bir
birinize sevgiyle hizmet edin.” (Gal. 5,13) ifadesini de ekler. Şimdi 
özgürlüğün ne olduğunu açıklar: iyiliğin hizmetindeki özgürlük, 
kendini Rab’bin Ruhu’yla yönlendirilmeye teslim eden özgürlük. 
Öyle ki kişi kendini Rab’bin Ruhu’yla yönlendirilmeye teslim et
tikten sonra Tora’dan özgür kalır. Hemen ardından Pavlus, Ruh 
özgürlüğünün ne olduğu detayına girer ve onun aslında içeriğinin 
ne olduğunu ve neyin ona karşıt olduğunu anlatır.

“İsa’nın Tora’sı” özgürlüktür; Pavlus’un Galatyalılara 
Mektubundaki mesajın çelişkisi budur. Bu özgürlüğün önemli bir 
yanı bulunur, amacı vardır ve bu nedenle görünürde insanı özgür 
bırakan şey aslında onu tutsak ettiği için çelişkidir. “Mesih’in 
Tora’sı” tamamen yeni ve farklıdır -am a her şeyden önce 
Musa’nın Tora’sını tamamlar.

Dağdaki Konuşmanın en büyük bölümü (Mat. 5,17-7,27) 
aynı konuyu işler: Muduluk Sırlannın içindeki programlı girişin 
ardından deyim yerindeyse Mesih İsa’nın Tora ’smı anlatmaya 
başlar. Metnin gerçek amaçları ve sözlerin muhatapları bakımın
dan bile Galatyalılara Mektupla benzerlikler gösterir: Pavlus, o 
zamana dek anlaşıldığı gibi gerekli görülen tüm Tora ’nın yerine 
getirilmeye devam edilip edilmeyeceğini merak eden Yahudi 
kökenli Hıristiyanlara yazar.

Bu belirsizlik her şeyden önce sünnet, yiyeceklerle ilgili 
olan emirler, annmayla ilgili tüm dinen yapılması gerekenler ve 
Şabat gününün nasıl tutulacağını etkiledi. Pavlus bu fikirleri, bu 
yeniliğin esas içeriğinin kaybolduğu -başka bir deyişle artık İs
rail’in, dünyadaki tüm halklan şimdi kucaklamasına bağlı olarak 
Rab’bin halkının evrenselleştiği; İsrail’in Rabbi’nin vaadere uygun 
olarak gerçekten de uluslara getirildiği ve tek Rab’bin, herkesin
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Rabbi olduğunu gösterdiği fikri- Mesih yeniliğinden önceki kötü 
duruma dönüş olarak görür.

Fiziksel olarak İbrahim soyundan olmak artık önemli 
değildir; aksine önemli olan ruhtur: İsrail’in inanç mirasına ait 
olma ve Tora’yı “manevi” kılan ve bunu yapmakla da onu herkes 
için bir yaşam yolu haline gedren İsa Mesih ile birlik içinde bir 
yaşam sürmek önemlidir. Dağdaki Konuşmada İsa sözün ilk 
varisleri olan halkı İsrail ile konuşur. Ama onlara yeni Tora’yı ver
mekle İsrail ve putperest halktan çıkan Rab’bin yeni büyük 
ailesinin doğumunu gerçekleştirmek için onlara bir yol açar.

Matta, İncil’ini İsa’nın başlatmış olduğu bu büyoik olayı 
yenilemek maksadıyla daha çok Yahudi dünyası için, Yahudi 
kökenli Hıristiyanlara yazdı. İncil aracılığıyla İsa, İsrail’e yeni ve 
devamlı şekilde konuşur. Matta yazdığı tarihsel koşullarda 
İbrahim’den başlayıp İsa ile yenilenen Rab’bin tarih boyunca 
sürdürdüğü hem insanlarla olan ilişkisini hem de yenilikleri bilen 
Yahudi Hıristiyanlara çok özel bir şekilde hitap eder. Bu şekilde 
onlar yaşama giden yolu bulurlar.

Ama Mesih’in bu Tora’sı gerçekte nasıldı? En başta 
yorum anahtarı olabilecek bizi şaşırtmaya hiç son vermeyen kısa 
cümleler bulunur. Rab’bin kendine, İsa’nın da İsrail imanına 
sadakatini açıkça belirtir: “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin 
sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz 
kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, 
yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal 
Yasa’dan ufacık bir harf ya da nokta yok olmayacak. Bu nedenle 
bu buyrukardan en küçüğünden birinikim çiğner ve başkalarına 
da öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. 
Ama bu buyruklan kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, 
Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak.” (Mat. 5:17-19).

Niyet yok etmek değil tamamlamaktır ve bu tamamlama 
İsa’nın hemen söylediği gibi doğruluk için artış talep eder, azlık
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değil: “Doğruluğunuz Ferisilerinkini aşmadıkça, Göklerin Ege
menliğine asla girmezsiniz!” (Mat. 5,20). O  halde önemli olan 
sadece Tora ’ya daha katı biçimde uymak mıdır? Eğer bu değilse 
daha büyük doğruluk nedir?

Doğrudur, yinelenen bu öğretinin başında -  Tora’nm 
esas kısımlarının yeni açıdan okunuşunda- aşırı sadakat ve kesin
tisiz devamlılık üzerinde önemle durulur. Yine de daha fazla din
lediğimizde İsa’nın, Musa’nın Tora’sı ve Mesih’in Tora’sı 
arasındaki bir dizi karşıt tezdeki ilişkileri sunumundan çarpıcı 
biçimde etkileniyoruz: “Onlara şöyle dendi... ama ben diyorum 
ki...” İsa’nın “Ben” i hiçbir Tora yorumcusunun kanunen ken
disine mal edemeyeceği bir mevkii gösterir. Kalabalık bunu 
hisseder -M atta açıkça insanların bu tarz bir öğreti karşısında 
“afalladıklannı” söyler. O  rabbilerin yaptığı gibi öğretmez, 
“otorite” sahibi kişi olarak bunu yapar (Mat. 7,28; Mar. 1,22; Luk. 
4,32). Açıkçası bu İsa’nın konuşmalarının güzel niteliğine işaret 
etmeyip daha çok kendisini Rab olarak Tora’yı veren kişi seviye
sine yükselttiğini belirten açık iddiasını gösteriyor. İnsanların 
“deh-şetinin” sebebi -maalesef Kutsal Kitap’ta “şaşırma” diye 
tercüme edilerek anlamın zayıflamasına neden olunmuştur- özel
likle insanın Rab yetkisiyle konuşmaya cüret etmesi gerçeğine 
karşı olmuştur. O  ya Rab’bin yüceliğini haksız yere kullanıyor ki 
bu çok korkunçtur ya da çok inanılmaz görünüyor ama o gerçek
ten de Rab ile aynı yüce seviyede bulunmaktadır.

O  halde biz Mesih’in bu Tora’sını nasd anlamalıyız? 
Hangi yolu işaret ediyor? Bize İsa, İsrail ve Kilise hakkında ne 
söylüyor? Bizim hakkımızda, bize ne söylüyor? Yanıdar için yap
tığım araşürmada daha önce de sözünü ettiğim Yahudi ilahiyatçı 
Jacob Neusner’in Bir Rabbi İsa ile Konuşur adlı kitaptan büyük 
ölçüde yardım gördüm.

Katolik ve Protestan arkadaşlarla büyüyen imanlı bir 
Yahudi ve rabbi olan Neusner üniversitede Hıristiyan ilahi
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yatçılarla birlikte öğretim yapar ve Hıristiyan olan iş arkadaşlannın 
imanlarına büyük saygı gösterir. Ancak yine de Kutsal Kitap’ın 
Yahudi yorumunun geçerliliğine derinden inanır. Onun Hıristiyan 
imanına saygısı ve Yahudiliğe sadakati onu İsa ile bir diyalog kur
maya yöneltmiştir.

Bu kitapta Celile’deki “dağda” İsa’nın öğrencilerinin 
topluluğu içinde yerini alır. İsa’yı dinler ve onun sözlerini Eski 
Antlaşma’dakilerle, Mişna ve Talmud’daki yerleşik rabbi ge
leneğiyle kıyaslar. Bu çalışmalarda kendisine Tora’yı yorumlama 
anahtannı veren sözlü geleneğin başlangıca dek uzandığına inanır. 
Dinler, kıyaslar ve İsa’nın kendisiyle konuşur. Söylenenlerin saflığı 
ve büyüklüğünden etkilenir ama yine de aynı zamanda Dağdaki 
Konuşmanın özünde bulduğu aşın uyuşmazlıktan rahatsız olur. 
O zaman Kudüs’e yolculuğunda İsa’ya eşlik eder ve İsa’nın tekrar 
aynı fikirlere yönelen ve daha gelişen sözlerini dinler. Sürekli an
lamaya çalışır, sürekli İsa’nın büyüklüğüyle coşkuya kapılır, tekrar 
tekrar onunla konuşur. Ama en sonunda İsa’yı izlememeye karar 
verir. Kendi deyimiyle “ebedi İsrail” ile birlikte kalır.

Rabbi’nin İsa ile diyalogu, Kutsal Kitap’ta Rab’bin 
sözüne iman etmenin zamanın ötesinde eşzamanlı bir bağlanö 
oluşturduğunu gösterir: Kutsal Kitap’tan yola çıkan rabbi İsa’nın 
Kutsal Kitap’tan yrola çıkıp bizim “bu günümüze” girebileceği 
gibi İsa’nın “bugününe” girebilir. Bu diyalog büyük bir içtenlikle 
yürütülür. Farklılıkları tüm serdiğiyle ortaya koyar ama aynı za
manda büyük bir sevgi ortamında gerçekleşir. Rabbi İsa’nın 
mesajındaki farklılığı kabul eder ve herhangi bir kin duymaksızın 
kendiliğinden ayrılır, gerçeğin katılığından kaynaklanan bu uzak
laşma sevginin banştıran gücüne önem verir.

İsa’yı tanımak ve Yahudi kardeşlerimizi daha iyi anlamak 
için bu diyalogun esas noktalanın çıkarmaya çalışalım. Bana öyle 
geliyor ki esas nokta, Neusner’ın kitabında sunduğu en çarpıcı 
bölümlerden birinde mükemmel biçimde açıklanmıştır. Neusner,
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iç diyalogunda bütün bir günü İsa’yı izlemekle geçirir ve şimdi 
belli bir yerin Yahudileriyle birlikte o yerin rabbisiyle görüşmek, 
dua etmek ve Tora’yı çalışmak üzere çekilir. Bu arada bin yılı aşan 
güncelliğe bağlı olarak tüm duyduklarını düşünmektedir. Rabbi 
Babil Talmud’undan sözler söyler: “Rabbi Simelai fikrini açıkladı: 
“Musa’ya 613 emir verildi, güneş yılının günleri sayısına denk olan 
365’i olumsuz ve insan vücudunun bölümlerine denk olan 248’i 
olumlu emir.

‘Davut geldi ve butılan on bire indirdi... ”
'Yefaya geldi ve bunları altıya indirdi... ”
“Yeşaya tekrar geldi ve bunları ikiye indirdi. .. ”
Daha sonra Habakuk geldi ve onlan ‘doğru olan imanla 

yaşayacak’ dendiği için (Hab. 2 ,4) biri üzerinde dayandırdı.
Neusner daha sonra kitabını şu diyalogla sürdürür: “Bu 

nedenle rabbi der ki hikmet sahibi İsa’nın söylemek zorunda 
kaldığı bu muydu?

Ben: Tam olarak değil, ama yaklaştın.
O: Neyi çıkardı?
Ben: Hiçbir şeyi.
O: Ne ekledi ?
Ben: Kendisini (s. 107-108). İmanlı Yahudi Neusner’in 

İsa’nın mesajıyla ürkmesine neden olan esas nokta buradadır; ama 
“ebedi İsrail” ile kalarak İsa’yı takip etmek istememesinin nedeni 
de budur: Her şeye yeni bir yön veren mesajındaki merkezde 
İsa’nın kendisinin oluşu. Bu noktada Neusner kanıt olarak İsa’nın 
zengin genç adama söylediği sözleri dile getirir: “Mükemmellik is
tiyorsan git sahip olduğun her şeyi sat ve gel beni izle” (Mat. 
19,21; Neusner s.109 [vurgu eklenmiştir]). Tora’nın talep ettiği 
(Lev. 19,2; 11,44) mükemmellik olan Rab’bin kutsal olduğu gibi 
kutsal olma şimdi İsa’yı takip etmekle kazanılıyor.

Neusner büyük bir saygı ve hürmede Dağdaki Konuş
mada yer alan Rab’bin ve İsa’nın bu gizemli kimliğine değinir.
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Bununla birlikte onun analizi, İsa’nın mesajının ‘ebedi İsrail’ 
inancından tamamen aynldığı noktanın da bu olduğunu gösterir. 
Neusner İsa’nın üç önemli emre karşı tutumunu inceledikten 
sonra bunu gösterir: Dördüncü emir (kişinin anne babasını 
sevmesi emri) üçüncü emir (Şabat gününü kutsal tutma) ve son 
olarak biraz önce değindiğimiz Rab gibi kutsal olabilme emri. 
Neusner, İsa’nın kendisinden Rab’bin bu üç temel emrini yerine 
getirmeyi bırakıp bunun yerine kesinlikle ona bağlanmaya ikna 
etmeye çalıştığı rahatsız edici sonucuna ulaşır.

Şubatla ilgili Tartışma
Rabi Neusner’in Şabat ile başlayan İsa ile diyalogunu 

izleyelim. İsrail için Şabat gününün titizlikle tutulması Rab ile 
Antlaşma’daki hayatın temel ifadesidir. İncil’i yüzeysel olarak 
okuyan bir okuyucu bile neyin Şabat’a ait olup neyin olmadığı 
üzerindeki tartışmanın özünde İsa’nın zamanındaki kişilerle 
arasındaki farklılıkları görür. Geleneksel yoruma göre İsa, dar 
görüşlü yasal uygulamayı kaldırıp bunun yerine daha cömert, 
daha liberal bir görüş sağlayarak verilen duruma uygun mantıklı 
hareket etmeye kapı açü. İsa’nın ‘Şabat insan için, insan Şabat 
için değil’ sözü (Mat. 2,27) kanıt olarak söylenir, burada öne 
sürülen düşünce doğal olarak takip eden emirlerin liberal yo
rumlarındaki gerçeğin insan merkezli (antroposentrik) yönünü 
ifade etmesidir. Aslında Şabat tardşmalan liberal İsa imajına temel 
oldu. Onun zamanın Yahudiliğini eleştirisi, söylendiğine göre in
sanın özgürlüğü ve işini geliştirmesine ket vuran özüne karşı 
ikiyüzlü, dini tamamen mantıksız yapürımlann köle edici sistem 
seviyesine aşağılara çekmekle suçlu özgürlük-seven ve mantıklı 
birinin kemikleşmiş yasalara karşı eleştiridir. Bu yorumun özellikle 
Yahudi imajına sıcak bakmadığını söylemeye gerek yok. Şüphesiz 
Reformla başlay'an çağdaş eleştiri Katolik inancı içinde bu 
varsayılan Yahudi unsurunun geri dönüşünü gördü.
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Her durumda İsa’nın gerçekte kim olduğu ve gerçekten 
neyi istediği, Yahudilik ve Hıristiyanlığın aslında ne oldukları 
sorusu gibi sorular tartıştığımız konudur. İsa gerçekte yenilikçi 
bir rabbi — Hıristiyan liberalizminin öncüsü müydü? İsa inana ve 
bu nedenle de Kilise’nin tüm imam sadece büyük bir hata mıdır?

Tartışmanın gerçek özünü ikna edici biçimde ortaya 
çıkardığı için olabilir; Neusner şaşırtıcı biçimde bu tür bir yorumu 
derhal bir kenara iter. Öğrencilerin buğday başaklarını koparma 
hakkı üzerine yorum yaparak basitçe şöyle der: “Bu nedenle beni 
rahatsız eden, havarilerin Şabat kurallarından birine uymamalan 
değildir. Bu önemsiz ve konu dışı olurdu (s. 83). Elbette, Şabat 
günü gerçekleşen tedaviler ve İsa'nın Şabat’ın yaygın olan yorumu 
hakkında konuşan kişilerin taş yürekliliğine öfkeli içerlemesiyle 
ilgili anlatılanlar hakkındaki tartışmayı okuduğumuzda görüyoruz 
ki bunlar insan ve insanın Rab’bi doğru biçimde onurlandırma 
şekliyle ilgili daha derin sorular hakkındadır. Tartışmanın bu yönü 
bu nedenle hiçbir şekilde “önemsiz” sayılmaz. Neusner bununla 
beraber buğday başaklan üzerindeki tartışmada İsa’nın cevabını 
tartışmanın apaçık kaldığı ana nokta diye tanımlamakta haklıdır.

İsa öğrencilerin açlıklannı bastırma yollarını, Davut’un 
ve yanındakilerin Rab’bin Evine girip ne Davut’un ne de yanın- 
dakilerin yemelerinin yasal olduğu sadece rahiplere mahsus olan 
kutsal ekmeği yediklerine işaret ederek savunmasına başlar (Mat.
12,4). Sonra İsa şöyle devam eder: “Şabat gününde tapınaktaki 
rahiplerin nasd Şabatı kirlettiklerini ama masum olduklarım 
Tora’da okumadınız mı? Size derim ki burada tapınaktan daha 
büyük bir şey bulunuyor. Ve siz bunun ne olduğunu bilmiş ol
saydınız ‘suçsuz olanları mahkûm etmezdiniz, “ben kurban değil 
merhamet arzuluyorum’ (Hoş. 6,6; 1 Sam. 15,22). Çünkü in
sanoğlu Şabatın efendisidir” (Mat. 12,5-8). Neusner: “İsa ve 
öğrencileri Şabat gününde yaptıklarını yapabilirler çünkü onlar 
Tapınak’taki rahiplerin yerinde dururlar. Şimdi Efendi İsa ve
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rahiplerinin oluşturduğu daireyle şekillenen kutsal mekân değişti
rildi (s. 83).

Bu noktada İsrail için Şabat’ın ne olduğunu görmek için 
bir an duraklamamız gerekiyor. Bu bize bu tartışmada neyin 
tehlikede olduğunu anlamamıza da yardımcı olacak. Yaratılış 
Bölümünün bize anlattıklarına göre Rab, yedinci gün dinlendi. 
Neusner bu günde biz yaratılışı kutlarız diye doğru bir sonuca 
vanr (s.74). Daha sonra da ekler: Şabat günü çalışmamak bu se
beple lüzumsuz olan bir dini yaptırımdan çok öte anlam taşır. Bu 
hareket Rab’bi örnek almanın bir nevi yoludur (s.75). Bu yüzden 
Şabat sadece fiziksel işlerle uğraşmama anlamında olumsuz bir 
konu değil, geniş boyutta da açıklanması gereken “dinlenme” 
pozitif bir konudur. Bu bakımdan Şabau tutmakla kişi evde kalır. 
Sadece çalışmamak yeterli değildir. Kişinin aynı zamanda da din
lenmesi gerekir. Ve dinlenme demek haftada bir günü aile ve ev 
halkını, herkesin evde ve yerli yerinde olacağı şekilde yeniden yo
luna koymak demektir” (s.80). Şabat sadece bireysel dindarlık 
meselesi değil toplumsal düzenin özüdür. Bu gün ebedi İsrail’i 
olduğu şey yapar; dünyayı yaratan Rab gibi insanlar da yedinci 
gün yaratmadan dinlenirler” (s.74).

Bugün toplumumuzda aileler haftanın bir gününü ayırıp 
birlikte kalsalar ve evlerini Rab’bin istirahatında onunla birleş
menin gerçekleştiği ve yaşadığı yer haline getirseler toplumumuz 
açısından ne denli geliştirici olacağını düşünmek için burada biraz 
kalabiliriz. Fakat burada bu düşüncelerimizi bırakalım ve aynı za
manda kaçınılmaz şekilde İsa ve bizim, bizim ve Yahudi halkı 
arasındaki diyalog olan İsa ve İsrail arasındaki diyalog üzerinde 
kalalım.

Neusner için Şabatın önemli bir unsuru olarak anlaşılan 
anahtar sözcük dinlenme, Matta İncil’inde havarilerin buğday 
başaklarını koparmaları olayından hemen önceki İsa’nın 
haykırışını birleştiren bir bağdır. Mesih’in neşeli haykırışı (|ubel-
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ruf) denilen sözler şöyle başlar: “Yerin ve göğün Rab’bi Pe- 
der’im, sana şükrederim bunları akıllı ve anlayışlı kişilerden giz
leyip küçüklere açıkladın” (Mat. 11,25-30). Bunlaıı tamamen ayrı 
iki medn olarak düşünmeye alışkınız. Birincisi İsa’nın ilahlığm- 
dan diğeri de Şabat hakkındaki tartışmalardan söz eder. Neusner’ı 
okuduğumuzda iki metnin yakından bağlantılı olduğunu görürüz 
çünkü her iki durumda da konu İnsan Oğlu’nun, mükemmel 
Oğul İsa’nın gizemidir.

Şabat olayının hemen öncesindeki anlatılanlar şöyledir: 
“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size 
rahat veririm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. 
Çünkü ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Böylece can
larınız rahata kavuşuoyunduruğumu taşımak kolay, yüküm 
hafiftir.” (Mat. 11,28-30). Bu genellikle yenilikçi İsa’ya bağlı 
olarak, başka bir deyişle ahlaki açıdan yorumlanır. İsa’nın yenilikçi 
Tora anlayışı, “yenilikçi Yahudi anlayışına” kıyasla hayatı daha az 
yorucu kılar. Bu yorum uygulamada çok ikna edici değildir; çünkü 
İsa’yı izlemek rahatlık verici değildir ve İsa böyle olacağını da hiç 
söylemedi. ???

O halde ne demektir? Neusner bizim bir çeşit ahlakçı 
konu değil, fakat oldukça teolojik ya da daha da basideştirirsek 
Kristolojik bir metinle ilgilendiğimizi gösterir. Çünkü dinlenme 
temasını ve bununla bağlantılı iş ve yorgunluk konularını 
işlediğinden, içerik olarak Şabat sorusuna ilişkindir. Burada 
amaçlanan diğer şeyler İsa hakkındadır. İsa’nın Şabada ilgili 
öğretisi, onun jubelrufu ve Şabat gününün efendisi olan İnsan 
Oğluyla ilgili sözleriyle tam bir uyum içinde görülür. Neusner 
içeriğin tamamını şöyle özeder: “Boyunduruğum kolaydır, sizi 
dinlendiririm, hakikaten insanoğlu Şabat’ın efendisidir çünkü in
sanoğlu şimdi İsrail’in Şabaü’dır: biz böylece Rab gibi hareket ed
eriz” (s. 86).

Neusner şimdi öncekinden daha açık şekilde “şüphe yok
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ki insanoğlu Şabat’ın efendisidir!” diyebilir. Bunun nedeni onun 
Şabat kısıdamalarını yenilikçi tarzda yorumlamasından değildir... 
İsa sadece hayatı insanlar için kolaylaştırmaya çalışan başka bir 
yenilikçi rabbi değildi... Hayır konu }iikün hafif olması 
değildir... Konu İsa’nın otorite iddiasıdır (s. 85). “İsa şimdi dağda 
durur, şimdi o Tora’nın yerini alır” (s. 87). Dindar Yahudi ve İsa 
arasındaki konuşma burada kararlı bir noktaya gelir. Onun soylu 
mevkii İsa’nın kendisine değil de onun öğrencisine soruyu yönelt
meye sevk eder: Gerçekten efendiniz İnsanoğlu, Şabat’ın efendisi 
midir? ... Tekrar soruyorum efendiniz Rab midir? (sf. 88).

Gerçekten tartışmanın özündeki konu sonunda bu şe
kilde açığa çıkar. İsa kendisini insan olan Rab’bin sözü, yeni Tora 
olarak görür. Yuhanna İncil’inin muazzam girişi, - “Başlangıçta 
söz vardı ve söz Tanrı ileydi ve söz Tann’ydı” (Yu. 1,1). Dağdaki 
Konuşmada İsa’nın söylediklerinden ya da Sinoptik İncillerin 
söylediklerinden farklı bir şey anlatmaz. Dördüncü İncil’deki İsa 
ve Sinoptik İnciller’deki İsa tarihteki gerçek İsa, tek ve aynıdır.

Şabat tartışmalarının özü İsa Mesih’in kendisi hakkın- 
daki, İnsanoğlu hakkındaki sorudur. Yine de Harnack ve onu 
izleyen liberal yorumcuların Oğul ve İsa’nın İncil’in gerçek bir 
parçası olmadığım düşünmekle ne kadar hata ettiklerini görü
yoruz. Gerçek şu ki, İsa her zaman İncil’in merkezidir.

Yalnız şimdi dördüncü emirle bağlantılı olarak daha be
lirgin biçimde ortaya çıkan sorunun daha ayrıntılı bir yönünü 
düşünmemiz gerekir. Şabat ile ilgili olan İsa’nın mesajında rabbi 
Neusner’ı rahatsız eden sadece İsa’nın kendisinin merkezde ol
ması değildir. O  bu odaklaşmayı kabullenir ama onun için çekiş
menin esas kemik noktası bu değildir. O daha çok İsa’nın İsrail’in 
günlük yaşamının merkezi haline gelme sonucundan endişe 
duyar: Şabat günü büyük sosyal işlevini yitirir. Şabat İsrail’i birlikte 
tutan temel öğelerden biridir. İsa üzerine odaklanmak, bu kutsal 
yapıyı parçalar ve Rab’bin halkının birliğini sağlamlaştıran esas
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öğeyi tehlikeye atar.
İsa’nın iddiası doğal olarak öğrenciler topluluğunu da 

yeni İsrail olarak beraberinde getirir. Yüreğinde “ebedi İsrail’i” 
taşıyan bir kişiyi bu nasd altüst etmez? İsa’nın kendisinin Tapmak 
ve Tora olduğu iddiası, aynı zamanda Rab’bin sözünün gerçek
leştiği insanların canlı topluluğu olan İsrail sorusu için de imalarda 
bulunur. Daha sonra neyin geleceğini göreceğiz ama Neusner 
kitabın oldukça geniş bir bölümünü sadece bu ikinci yöne dikkat 
çekmeye ayırır.

Bu noktada Hıristiyan için bir soru ortaya çıkar: Şabat 
gününün büyük sosyal işlevini tehlikeye atmak, sadece İsa mo
deline bağlı kalan İsa’nın, tanımlanan öğrenciler topluluğu uğruna 
kutsal düzenini bozmak iyi bir fikir miydi? Bu soru yalnızca 
öğrenciler topluluğu arasından çıkmakta olan Kilise içinde açık
lanabilir. Burada bu tartışmaya giremeyiz. Hıristiyanlar için 
yaratılışın başlangıcı anlamına gelen “ilk gün” “Haftanın ilk günü” 
İsa’nın Dirilişi ile “Rab’bin günü” haline geldi. Eski Antlaşma Şa- 
batı’mn temel öğeleri o zaman doğal olarak İsa ile sofra dosduğu 
bağlamında Rab’bin gününe geçti.

Bu şekilde Kilise Şabat’ın sosyal işlevini de “İnsanoğlu” 
sayesinde tekrar geri kazandı. Bunun kesin işareti Constantine’in 
Hıristiyan kaynaklı reformu benimseyerek Pazar günleri kölelere 
belli özgürlükleri sağlayan yasal bir sistemi gerçekte uygula
masıdır; böylece Rab’bin günü Hıristiyan prensiplerine göre şekil
lenen yasal bir sistem, özgürlük ve dinlenme günü diye yerleşti. 
Modern din adamlarının sürekli olarak İsrail’in Tora’sının uzan
tısı olması gerçeğine karşı Pazar gününün bu sosyal işlevini Cons- 
tantine anormalliği olarak reddetmeye çalışmalarım çok kaygı 
verici buluyorum. Şüphesiz bu iman ve sosyal düzen, iman ve 
politika arasındaki ilişki sorusunu beraberinde getiriyor. Bir son
raki bölümde bu nokta üzerinde durmamız gerekecek.
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Dördüncü Emir: Aile, halk ve Isa'nın öğrenciler topluluğu 
“Anne babanı saygı göster. Öyle ki Tanrın Rab’bin sana 

vereceği ülkede ömrün uzun olsun” (Çık. 20,12). Çıkış 
Kitabı’nda verilen dördüncü emir bu şekildedir. Emir oğullara 
hitap eder ve anne- babalar hakkında konuşur. Bu şekilde bu emir 
Rab’bin hem istediği hem de gözettiği bir düzen olarak aile toplu
luğu ve kuşaklar arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Toprak ve toprak
taki yaşamın sabit devamlılığı üzerine konuşur. Başka bir deyişle 
bu emir ailenin temel düzeni ile insanlann yaşayacağı toprağı bir
leştirir. İnsanın devam eden varlığını ve toprağı aile yapısı içinde 
oluşan nesillere bağlar.

Şimdi rabbi Neusner haklı olarak bu emri İbrahim ve 
Sara, İshak ve Rebeka, Yakup ve Liah ve Raşel’den oluşan “ebedi 
İsrail’in” gerçekten yaşayan şimdiki ailesinin (s. 58-70) birleştiği 
sosyal düzenin temeli olarak görür. Neusner’e göre İsa’nın 
mesajıyla tehdit altında olan İsrail’in bu ailesidir ve İsrail’in 
toplumsal düzeninin temelleri onun şahsındaki öncelik yüzün
den kenara itilmiştir. “Öncelikle ailemizden öğrendiklerimiz 
aracılığıyla başlayıp tanıdığımız Rab’be İbrahim ve Sara, İshak ve 
Rebeka, Yakup ve Liah ve Raşel’in Rab’bine dua ede-riz. Bu ne
denle İsrail’in toplumsal varlığı için temel olan soy metaforunu 
işaret eden fiziksel bağa, aileye bağlı olarak kim olduğumuzu 
“ebedi İsrail’i” açıklamak akıllıca bir tutum olur” (s. 58).

Fakat bu tam olarak İsa’nın sorgulanmasını istediği prob
lemdir. Ona annesi ve kardeşlerinin dışarıda konuşmak için ken
disini bekledikleri söylenir. Onun cevabı: “Kimdirannem, kimdir 
kardeşlerim? Eliyle öğrencilerini göstererek: ‘İşte Annem ve 
kardeşlerim!’ Göklerdeki Babamın isteğini kim yerine getirirse 
kardeşi, kızkardeşim ve annem odur.” (Mat. 12,46-50).

Bu metinle karşılaşan Neusner soruyor: “İsa bana iki 
büyük emirden birini..., toplumsal düzenle ilgili olanı, çiğnemeyi 
öğretmiyor mu?” (s. 59). Buradaki suçlama iki yönlüdür. Birinci
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sorun İsa’nın mesajında görülen bireyselliktir. Tora yasal ve sosyal 
çerçevede insanlara anlaşmazlık veya barış için, sadece politika 
veya günlük yaşama dair onlara kesin bir sosyal düzen sunmasına 
karşın İsa’nın öğretisinde bu tür bir şey bulunmaz. İsa’nın öğren
ciliği, toplumu yapılaştırıcı somut bir politik program sağlamaz. 
Yaygın ve doğru biçimde uygulansa da Dağdaki Konuşma devlet 
ve toplum temeli olarak hizmet edemez. Onun mesajı farklı bir 
düzeyde bulunuyor gibi görünüyor. İsrail yasaları bin yıl boyunca 
onun varlığını tarihteki tüm değişimlere karşın devam ettirmeyi 
garanti etti ama yine de burada bir kenara itiliyorlar. İsa’nın 
dördüncü emri yeni yorumu sadece anne, baba ve çocuk ilişkisini 
değil İsrail halkının sosyal yapısının her alanını etkiler.

Sosyal düzenin bu yeni yapılanması havariler toplu
luğuyla birlikte yeni İsrail’in özünü ve merkezini şekillendiren 
İsa’nın iddiasında temelini ve doğruluğunu bulur. Bir kez daha 
Rab ve Tora ile aynı düzeyde konuşan İsa’nın “Ben” sözüyle 
karşılaşıyoruz. İki kutup, bir tarafta sosyal düzendeki değişiklik, 
ebedi İsrail’in yeni bir topluluğa açılması ve diğer tarafta da 
İsa’nın Rab olduğu iddiası doğrudan bağlantılıdır.

Neusner’in etkisiz bir adamı eleştirerek kolay zaferler 
elde etmeye çalışmadığına dikkat edilmelidir. Okuyucularına, 
kendilerini tamamen Tora’yı çalışmaya adayabilmek için Tora 
öğrencilerinin de öğretmenleri tarafından evi ve ailelerini terk 
edip uzun bir süre boyunca eşleri ve çocuklarına sırt çevirmeye 
davet edildiklerini hatırlaur (s. 60). “O zaman Tora, soyun yerini 
alır ve Tora uzmanı yeni bir soy kazanır (s. 63). Bu anlamda öyle 
görülüyor ki İsa’nın yeni bir aile oluşturma iddiası aslında “ebedi 
İsrail” Tora’nın öğretisinin izin verdiği çerçevede yer alır.

Yine de köklü bir farklılık vardır. İsa’nın durumunda yeni 
aileyi oluşturan Tora’ya evrensel olan zorlayıcı bağlılık değildir. 
Aksine İsa’nın kendisine, onun Tora’sına bağlılıktır. Rabler açısın
dan herkes kalıcı sosyal düzene aynı derecede bağlıdır; herkes
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Tora’ya tabidir ve bu nedenle tüm İsrail’in geniş bedeni içinde 
herkes birbirine eşittir. Neusner, bu nedenle şöyle bitiriyor: 
“Şimdi anlıyorum ki İsa’nın istediği şeyi benden sadece Rab talep 
edebilir (s. 68).

Daha önceki Şabat gününü tutma emrini inceleme
mizde olduğu gibi yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Kristoloji (teoloji) 
tartışması ve sosyal tartışma içinden çıkılmaz biçimde kanşmıştır. 
İsa Rab ise o halde Tora’yı yaptığı gibi ele alabilir ve buna yetki
lidir. Sadece bu durumda yalnızca Tora’yı verenin, Rab’bin, iddia 
edebileceği böylesine radikal ve yeni bir biçimde ilahi emirlerin 
gerektirdiği Musa düzenini yorumlama hakkına sahiptir.

Ama burada bir soru ortaya çıkıyor: Tamamen onun üz
erine kurulu yeni bir öğrenciler topluluğu yaratmak doğru ve 
uygun muydu? İbrahim ve Yakup soyu ile süregelen kurulu 
“ebedi İsrail’in” toplumsal düzenini bir tarafa kaldırmak iyi ve 
uygun muydu? Ya da Pavlus’un söylediği şekilde bunu fiziksel 
soya dayalı İsrail olarak ilan etmek? Tüm bunlardan çıkarabile
ceğimiz bir sonuç var mı?

Şimdi Tora’yı Eski Antlaşma emirleri, Peygamberler, 
Mezmurlar ve Bilgelik Yazını bütünlüğünde okuduğumuzda 
Tora’ın kendisinde büyük ölçüde zaten var olan çok belirgin bir 
noktanın farkına varınz. O da şudur; Tora’nın “ebedi” kurallarına 
göre yaşayabilmek için İsrail yalnızca kendisi için var olmaz, tüm 
uluslara ışık olmak için vardır. Mezmurlarda ve vahiy kitaplarında 
gittikçe daha açık bir biçimde Rab’bin kurtarışının tüm uluslara 
geleceği sözünü işitiriz. Açık bir biçimde İsrail’in Rab’bi, tek Rab 
ve gerçek Rab, yerin ve göğün yaratıcısı herkesin kaderini elinde 
tutan, tüm halkların ve insanların Rab’binin ulusları kendi haller
ine bırakmayı istemediğini işitiriz. Herkesin Rab’bi tanıyacağını, 
İsrail’e karşı olan iki laik güç Mısır ve Babil’in İsrail’e el verip tek 
Rab’be ibadete eşlik edeceğini işitiyoruz. Sınırların yıkılacağı ve İs
rail’in Rab’binin tek Rab ve kendi Rab’leri olarak tüm uluslar
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tarafından tanınacağını ve sayılacağını işitiyoruz.
Bizim Yahudi sözcülerimiz haklı olarak defalarca: “Öy

leyse sizin “Mesih’iniz” İsa aslında ne gedrdi?” diye sorarlar. O 
dünya barışı getirmedi, dünyadaki acıların üstesinden gelmedi. O 
halde bunları yapması beklenen gerçek Mesih’in o olması bek
lenemez. Evet, İsa ne getirdi? Bu soruyu henüz irdeledik ve ceva
bı biliyoruz. O  uluslara İsrail’in Rab’bini getirdi ki tüm uluslar 
şimdi ona dua etsinler ve İsrail’in Kutsal Yazılannı kabullenip 
bunlan Rab’bin sözü, yaşayan Rab’bin sözü olarak tanısınlar. İs
rail ve dünyaya tek büyük kusursuz vaat olan evrensellik ar
mağanını getirdi. Bu evrensellik, şimdi fiziksel soyun ötesindeki 
İsa’nın yeni ailesi içinde dünyadaki tüm uluslara, tüm nesillere 
yayılan İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Rab’bine iman, İsa’nın 
yaptıklannın meyvesidir. Bu da İsa’nın gerçek Mesih olduğunu 
kanıtlar. Musa ve Peygamberlere dayalı Mesih vaadinin yeni yo
rumunu gösterir ama aynı zamanda da onları tamamen yeni bir 
yola açar.

Bu evrenselliğin aracı, tek kabul şartı, Rab’bin arzusuyla, 
İsa ile birleşme olan yeni ailedir. İsa için “Ben” hiçbir şekilde 
sadece kendi etrafında dönen bencil bir ego değildir. “Göklerdeki 
Peder’imin arzusunu her kim yerine getirirse o benim kardeşim 
ve annemdir” (Mar. 3,34). İsa’nın “Ben” i Oğul’un Peder ile arzu 
birliğini oluşturur. İşiten ve itaat eden bir “Ben”dir. Onunla bir
lik Peder ile Oğul birliğidir -b u  yeni bir boyutta, en yüksek 
düzeyde dördüncü emre bir EVET’tir. Bu İsa ile birleşen ve onu 
dinlemekle Peder’in arzusuna bağlanan böylelikle de Tora’nın 
gerektirdiği itaatin özünü elde eden kişilerden oluşan BİZE ait 
olduklan için Rab’bi Peder olarak çağırabilen aileye giriştir.

Peder Rab’bin arzusuyla bu birlik, “yiyeceği” (bkz. Yu. 
4,34) Peder’in arzusunu yerine getirmek olan İsa aracılığıyla şimdi 
bize Tora’nın bireysel kuralları üzerinde yeni bir bakış da sağlar. 
Tora gerçekten de bu özel halka, İsrail’e somut bir yargı ve sosyal



122 Naşıralı Isa

düzeni verme görevini üsdenmişd. Ama İsrail bir taraftan nesiller 
boyunca doğuştan gelen birbirine bağlı bireylerden oluşan belli 
bir ulus olmasının yanı sıra bir yandan da başlangıçtan beri vc 
yaratılışı itibarıyla evrensel vaadin taşıyıcısıydı. Daha sonra 
“Kilise” olarak adlandırılacak olan İsa’nın yeni ailesinde bu birey
sel, yasal ve toplumsal düzenlemeler artık tarihsel anlamda aslına 
uygun şekilde evrensellik taşımaz. “Putperest kökenlilerden 
oluşan Kilise’nin” başlangıcındaki temel konu buydu ve Pavlus ve 
Yahudileştirenler diye adlandırılan kişiler arasındaki çekişmenin 
de merkeziydi. İsrail’in sosyal düzenini tüm uluslara kelimesi ke
limesine uygulamak Rab’bin büyüyen halkının evrenselliğini inkâr 
etmekle eşdeğer olurdu. Pavlus, bunu mükemmel bir açıklıkla 
gördü. Mesih’in Tora’sı böyle olamazdı. Dağdaki Konuşmanın 
da gösterdiği gibi imanlı bir Yahudi ve hakikaten ilgili bir din
leyici olan Rabi Neusner ile olan diyalogdaki gibi de olamaz.

Denilebilir ki, çağdaş kişiler başlangıçta tek yönlü ve yan
lış şekilde bunu anlamış olsalar da kapsamı modern zamanlara 
dek anlaşılamayan, burada olan şey son derece önemli bir 
oluşumdur. Somut yasal ve toplumsal yapılanmalar ve politik 
düzenlemeler artık tüm insanlar ve tüm zamanlar için düzenlen
miş değişmez kutsal Tora olarak değerlendirilmemektedir. Kesin 
belirleyici olan İsa’nın verdiği vurgulanan Rab ile arzu birliğidir. 
İnsanların ve ulusların politik ve sosyal düzenin hangi yönlerinin 
bu arzu birliğine uygun olduğunu keşfedeceklerini gösteren 
özgürlüğe kavuşturur ve bu şekilde kendi yasal düzenlemelerini 
yapabilirler. Neusner’in Yahudi bakış açısıyla algıladığı İsa’nın 
konuşmasındaki sosyal boyutun tamamen yokluğuna ilişkin 
eleştirileri dünya tarihinde başka bir kültürde böylesi gerçek
leşmemiş olan çok önemli bir olayı hem içerir hem de gizler: 
Somut politik ve sosyal düzen derhal kutsallık alanından, 
teokratik yasalardan çıkartılır; Rab’bin arzusuyla doğruyu ve iyiyi 
görmek için İsa’nın kurduğu ve öğrettiği insamn özgürlüğüne
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I ıkınır.
Bu bizi Mesih’in Torasına, Galatyalılara Mektuba geri ge- 

ıırır. “Siz özgürlüğe çağrıldınız” (Gal. 5:13) Pavlus’un söylediği 
r ibi “tene göre anlaşılan” kör ve keyfi bir özgürlüğe değil, İsa ve 
Kah ile arzu birliği içinde kök salan “gören” bir özgürlüğe. Bu 
\ cni görüş sayesinde özgürlük, İsa ile beraber Tora’nın temel içer
irini evrenselleştiren ve böylece onu gerçekten “yerine getiren” 
Ibra’nın özünde olanı oluşturur.

Günümüzde bu özgürlük tabii ki tamamen ilahi açıdan 
ve İsa ile beraber olmaktan uzaklaşdnlmışur. Evrensellik ve de
vletin yasal laikliği adına özgürlük Rab’bin unutulup dış dünyada 
başarıyı aramanın hüküm süren prensipler haline geldiği tam bir 
laikliğe dönüştürüldü. İnanan Hıristiyan için Tora’nın emirleri 
ikna edici bir referans olarak kalmaya devam eder, çünkü İsa ile 
birlik içinde her şeyin üstündeki hedefi olan Rab’bin arzusunu 
arayışı, onsuz her zaman gözleri kamaşıp kör olma tehlikesinde 
olacağından hiç durmaksızın koca bir tabela gibi gözü önünde 
durur.

Başka önemli bir gözlem daha bulunmaktadır. İsrail’in 
ümidinin ve imanının bu evrenselliği ve İsa ile yeni birlik için 
Kanun hükmünden aynı anda gelen özgürlük, İsa’nın otoritesine 
ve onun oğulluk iddiasına bağlıdır. Bu İsa yalnızca bağımsız ye
nilikçi bir rabbi olarak değerlendirilirse tüm temelini ve tarihsel 
ağırlığını yitirir. Tora’nın liberal yorumu bir öğretmenin kişisel 
fikrinden öte hiçbir anlam taşımaz -  tarihi şekillendirici bir gücü 
olmazdı. Bu hem Tora’nın kendisini hem de Rab’bin arzusun
daki kaynağını görecelileştirirdi. Her iki söylemde de bir bilgenin 
otoritesi, bir insan otoritesi olurdu. Bunun üzerine kurulu olan 
yeni bir iman topluluğu olmazdı. Evrenselliğe atılım, böyle bir 
atılımı gerekli kılan yeni özgürlük muhtemelen daha derin bir 
itaatin temelinde mümkün olabilir. Tarihi şekillendirme gücü, 
sadece yeni yorumun gerçek otorite kaynağından daha az olma
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mak kaydıyla etkili olabilir -b u  otorite ilahi otorite olmalıdır. Yeni 
evrensel aile İsa’nın misyonunun hedefidir ama onun ilahi 
otoritesi —Peder ile olan Oğul birliği— zorbalık ve ihanetin ol
madığı yeni ve daha geniş bir gerçeğin etkin olmasını mümkün 
kılan öncelikli durumdur.

Neusner’in İsa’ya kendisinden Rab’bin iki veya daha 
fazla emrini çiğnemeye teşvik edip etmediğini sorduğunu işittik. 
Eğer İsa Oğul’un tam otoritesiyle konuşmuyorsa, eğer onun yo
rumu yeni özgür itaatin, yeni birliğinin başlangıcı değilse o zaman 
geriye bir tek alternatif kalıyor: İsa bizi Rab’bin emrine karşı baş 
kaldırmaya itiyor.

Her dönemde Hıristiyan dünyası için gelişmeye açık 
olmak ve yerine getirmek arasındaki bağlanüya titiz bir dikkat 
göstermek hakikaten çok önemlidir. Gördük ki Neusner İsa’ya 
saygısına rağmen ona göre dördüncü emri “çiğneme” daveti 
olarak algıladığı aile bütünlüğünün dağılmasını sert bir şekilde 
eleştirir. İsrail’in toplumsal düzeninde başlıca unsur olan İsa’nın 
Şabat’ı tehdidine karşı da benzer bir eleştiri öne sürer. O zaman 
İsa’nın niyeti ne aileyi ne de yaratılışın kutlandığı Şabatı ortadan 
kaldırmak değildir ama her ikisi için de yeni ve daha geniş bir 
ortam yaratmalıdır. Onun Peder’e olan itaatini paylaşarak yeni ve 
evrensel ailenin üyesi olarak katılma davetinin, İsrail’in toplum
sal düzenini gerçekten yıktığı doğrudur. Ama Kilise, ortaya çık
tığı ve çıkmaya devam ettiği başlangıç anından itibaren tüm 
toplumsal düzenin çekirdeği olarak aileyi savunmaya ve dördüncü 
emirdeki aileyi geniş anlamında desteklemeye büyük önem verdi. 
Günümüzde Kilise’nin bu konuları savunmak için ne kadar mü
cadele ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde kısa sürede Şabatın esas 
içeriğinin Rab’bin günü olarak tekrar yorumlanması gerektiği 
açığa çıktı. Toplumu ayakta tutan zamanın düzenini bozan o 
kadar çok kötülük varken Pazar günü için mücadele etmek 
Kilise’nin günümüzdeki diğer büyük kaygılarından biridir.
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Eski ve Yeni Antlaşma’nın gerçek etkileşimi Kilise için 
\ ıpıcı oldu ve olmaktadır. Dirilişten sonraki konuşmalarında İsa 
" İbra ve Peygamberler” çerçevesinde anlaşılabileceğine ve kendi 
mpiuluğunun ancak bu bağlamda tam olarak anlaşılırsa yaşaya
bileceğinde ısrar eder. Başlangıcından bu yana Kilise bu konuda 
iki farklı tehlikeyle yüz )iize geldi ve gelmeye devam edecek: bir 
larafta Pavlus’un karşı çıktığı tarih boyunca ne yazık ki 
Yahudileştirme adı verilen körü körüne kurallara itaat diğer yanda 
da Musa’nın, Peygamberlerin ve Eski Andaşmanın inkâr edilme
sidir. Bu fikir ilk kez II. Yüzydda Marcion tarafından ortaya atüdı 
vc çağdaşlığın en büyük ayartmalarından biridir. Li-beral teolo
jinin önde gelen savunucularından Harnack’ın Marcion’un mi
rasının yerine getirilmesinin ve Hıristiyanlığın arak Eski Andaşma 
yükünden tamamen kurtarılarak özgür kılınmasının zamanı geldi 
de geçiyor diye ısrar etmesi tesadüf değildir. Herhangi bir sosyal 
ve politik bağlantıdan uzak olarak Yeni Andaşmaya sadece ruh
sal bir yorum kazandırmak günümüzün en yaygın ayartmalann- 
dan biri olup aynı yöne meyilli olmaktır.

Diğer yandan ne çeşit olurlarsa olsunlar siyasi teolojiler 
İsa’nın mesajının özgünlüğüne ve genişliğine ters düşer bir şe
kilde politik bir formülü teolojik hale getirir. Ancak bu tür eği
limleri Hıristiyanlığın Yahudileşmesi olarak tanımlamak yanlış 
olur çünkü İsrail “ebedi İsrail’in” etnik topluluğu uğruna Tora’nın 
somut sosyal kanunlarına uymayı zorunlu kılar ve bu itaati 
evrensel politik bir formül olarak desteklemez. Genel olarak 
değerlendirildiğinde Hıristiyan dünyasının İsrail’in bu itaatine 
saygıyla bakması ve bu şekilde Hıristiyanların Rab’bin evrensel 
ailesine aktarmak zorunda oldukları, İsa’nın yeni Musa olarak 
kendilerine verdiği On Emir’in büyük buyruklannı daha iyi anla
ması iyi olur. Onda Musa’ya verilen sözün gerçekleştiğini 
görürüz: ”Efendin olan Rab aranızdan benim gibi bir peygamber 
çıkaracak” (bkz. Yas. 18,15).
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Uylaşma ve Peygamber Radikalliği.
Yahudi rabbinin Isa ile yaptığı söyleşiyi izleyip kendi 

düşünce ve gözlemlerimizi eklemekle Dağdaki Konuşmadan 
biraz uzaklaştık ve Kudüs’e yolculuğunda İsa’ya eşlik ettik. Şimdi 
tekrar İsa’nın On Emrin ikinci buyruğuyla ilgili olan sorulan irde
lediği ve Rab’bin gözünde adalet anlayışında Tora’nın eski 
buyruklarını sürdürmek için onlara yeni bir radikallik getirdiği 
Dağdaki Konuşmanın karşı tezine geri dönmeliyiz. Yalnızca 
öldürmemek yetmez küskün olan kardeşi-mizle de banşmamız 
gerekir. Artık boşanma yok. Adalette (göze göz dişe diş) tarafsız 
ve adil olmakla kalmayıp karşılık vermeden tokadanmayı kabul 
etmeliyiz. Sadece komşumuzu değil düşmanımızı da sevmeliyiz.

Burada ifade edilen yüce ahlak farklı geçmişi olan insan
ları şaşırtmaya ve ahlaki büyüklüğün yüceliği olarak onları etkile
meye devam edecektir. Bu metinlere dayalı olan Mahatma 
Ghandi’nin İsa’ya olan ilgisini anımsamamız gerekir. Ama İsa’nın 
burada söyiediği hakikaten gerçekçi midir? Bu bizim kaçınılmaz 
görevimiz midir? Hatta acaba bu şekilde davranmak hakka uygun 
mudur? Neusner’in karşı çıktığı gibi bunun bir kısmı somut sosyal 
düzeni parçalamaz mı? Böyle bir temel üzerinde bir topluluk, 
bir halk oluşturmak mümkün müdür?

Son zamanlardaki teolojik yorumlar Tora’nın ve Tora 
sının içyapısının tam incelenmesi ile bu soru hakkında önemli 
içgörüler kazandı. Sorumuz için özellikle önemli olan Antlaşma 
Kitabı adlı kitabın analiz edilmesidir (Çık. 20:22-23:19). İki çeşit 
hukuk sınıflandırması göze çarpar: Özel Hukuk (Medeni) ve 
Kamu Hukuku.

Özel Hukuk dediğimiz kanun türü belli yargı konuları 
için yasal düzenlemeleri şart koşar: köle hâkimiyeti ve salıve
rilmeleri, insanlar veya hayvanların sebep olduğu fiziksel yaralan
malar, hırsızlığın telafisi ve bunun gibi konular. Burada hiçbir 
teolojik açıklama yapılmaz, sadece yrapılan yanlışa uygun düşen
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belirli yaptırımlar bulunur. Bu yasal normlar uygulamayla ortaya 
çıktı ve gerçekçi bir toplumsal düzen oluşturmaya hizmet eden 
belli tarihi ve kültürel bir ortamda bir toplumun somut olasılık
larına uygun düşen yasal pradk bir yapı oluştururlar.

Bu bakımdan sorguladığım kanun yapısı aynı zamanda 
tarihsel bir olgudur ve bütünüyle eleştiriye açıktır —en azından 
bizim ahlaki açımızdan buna gerek de vardır. Eski Andaşma 
yasalan bünyesinde bile daha ileri bir gelişme kaydeder. Aynı konu 
hakkındaki yeni kurallar eskilerle çelişir. Oysa Sina Dağında 
konuşan Vahiy Rab’bine imanın önemli içeriğinde yer alsalar da 
bu ahlaki yaptırımlar doğrudan ilahi kurallar değildir fakat ilahi 
Tora’nın güvencesinden geliştirilmiştir ve bu nedenle gelişmeye 
ve düzeltilmeye açıktır.

İşin doğrusu toplumsal düzenin gelişmeye açık olması 
gerektiğidir. Tora’ya, yasa olarak özelliğini veren ahlaki değerlerin, 
görüşünü yitirmeden mümkün sınırlar içinde değişen tarihi du
rumlara hitap edebilmesi gerekir. Oliver Artus ve diğerlerinin 
gösterdiği gibi Yeşaya, Hoşea, Amos ve Mika’nın peygamber 
olarak eleştirilerinin hedefi Tora’da olmasına karşın pratikte 
adaletsizliğe dönüşmüş olan özel hukuk kurallarıdır. Peygamber
ler her ne kadar Rab’bin verdiği Tora nın en yüce amacı olarak 
onun korumasını görseler de İsrail’in belli ekonomik şartiarına 
bakıldığında lo ra  nın artık yoksulu, dulu, yetimi kollayamadığı 
zamanlarda bu adaletsizlik olur.

Peygamberlerin bu eleştirilerine Andaşma Kitabının ken
disinde, kamu hukuku adı verebileceğimiz kısımlarda benzerlik
lere rasdanır (Çık. 22,20, 23,9-12). Bu kamu hukuku Rab’bin 
adıyla telaffuz edilir, burada ifade edilen somut yaptırımlar yok
tur. ‘Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de 
Mısır’da yabancıydınız. Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz.” 
(bkz. Çık. 22,21) Tora nın esas tannsal özünün standart alınarak 
tüm toplumsal ve yargı kuralları için doğruluğunun kabul
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edilebilmesini sağlamak açısından sürekli temel kriterler olarak 
somut yasal kurallar talep eden Peygamberlerin eleştirilerinin 
temelini oluşturan büyük normlar bunlardı. Bu konudaki temel 
bilgimizin çoğunu borçlu olduğumuz F. Crüsemann, özel hukuk 
kurallarının eleştirilmesi için bir taban oluşturan kamu hukuku
nun “değişen değerlerinin” kurallarını tanımlar. “Kurallar” ve 
“prensipler” arasındaki farka bağlı olarak özel ve kamu hukuk 
kuralları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Tora’nın kendisi içinde o halde çok farklı düzeyde otorite 
bulunur. Artus’un ifade ettiği gibi Tora, tarihi durumlara göre 
sabit ve değişen değerler arasında süre giden bir etkileşim içerir. 
İkincisi, Antlaşmanın sürekli koşullarını ifade eder. Esasen, 
değişen değerler kolaylıkla adaletten mahrum bırakılan ve bunu 
tek başlarına elde edemeyen fakirleri korumak için Rab’bin ter
cihini yansıtır.

Bu daha başka bir noktayla bağlantılıdır. Her şeyin bağlı 
olduğu Tora’daki temel kural tek Rab’be (YEHOVA) iman 
etmede ısrarlıdır: Sadece ona tapımlabilir. Ama şimdi Peygam
berler Tora’yı geliştirdikçe fakir, dul ve yetimler için sorumluluk 
giderek sadece tek Rab’be tapınma seviyesine yükseltilir. Bu 
eğilim belirli bir şekilde tanımlanan Rab imajıyla kaynaşır. 
Toplumsal emirler, ilahi emirlerdir ve ilahi emirlerin toplumsal 
bir yapısı vardır -Rab sevgisi ve komşu sevgisi ayrılamaz ve 
komşu sevgisi bu çerçevede Rab’bin fakir ve zayıf kişilerdeki var
lığını tanımak olarak anlaşılarak burada çok pratik bir tanım 
kazanır.

Dağdaki Konuşmayı doğru biçimde anlayabilmemiz için 
tüm bunlar gereklidir. Tora’nın kendisi içinde ve sonra da Tora ve 
Peygamberler arasındaki diyalogda, belli bir zamanda sosyal 
yapıyı şekillendiren değişebilen toplumsal hukukla pratikte kimi 
değerlerin giderek zorunlu olarak gözden geçirilip geliştirildiği ve 
düzeltildiği tannsal Tora’nın kurallan arasındaki ayrımlan gördük.
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İsa Tora içinde geliştirilen uygulanabilir özel kuralları 
Rab’bin çocuklarından beklenen “daha üstün doğruluk” (Mt. 
5:20) dediği Rab’bin mudak arzusuyla kıyaslamakla yeni ve em- 
.ılsiz bir şey yapmış sayılmaz. O  Peygamberler tarafından gelişti

rilmiş olan Tora’nın kendi içinde bulunan kendisine ait 
dinamizmini alarak Rab’bi yüz yüze görebilen seçilmiş Peygam
ber yeteneğinde (Yas. 18,15) ona radikal şeklini verir. O  halde 
açıkçası bu sözler toplumsal düzeni şekillendirmez ama bu kriter
ler hiçbir toplumsal düzen içinde tamamen asla anlaşılmasa da 
temel kriterleriyle toplumsal düzenlemeler sağlarlar. Gerçekçi 
toplumsal ve yargı kurallanna yeni bir dinamizm vermekle, onları 
doğrudan ilahi amacından uzaklaştırmakla ve onlara aydınlatıcı 
açıklamayla sorumluluk kazandırmakla İsa Tora’nın kendisinin 
dahili yapısını yansıtır.

Dağdaki Konuşmanın karşıt görüşünde İsa karşımızda 
ne asi ne de liberal olarak, fakat Tora’nın peygamber olarak yo
rumcusu diye bulunur. Tora’yı ortadan kaldırmaz, onu yerine ge
tirir ve tarih içindeki işlevi için sorumluluk alanına sebep 
göstererek böyle yapar. Sonuç olarak Hıristiyanlık sürekli olarak 
toplumsal yapıları ve “Hıristiyan toplumsal öğretisini” yeniden 
şekillendirmeli ve düzenlemelidir. Daha önce yapılanları düzelt
mek için her zaman yeni gelişmeler olacaktır. Tora’nın 
içyapısında, Peygamberlerin eleştirileri altındaki sonraki 
gelişmesinde ve her iki unsuru da içeren İsa’nın mesajında Hıris
tiyanlık Rab’bin onuruna dayandırılmış insanın saygınlığını 
garanti eden sağlam temelin yanı sıra gerekli tarihi gelişim için de 
geniş bir kapsam bulur.



BEŞİNCÎ BÖLÜM

RAB’BlN  DUASI

Gördüğümüz gibi Dağdaki Konuşma, yaşamak için 
doğru yolun etraflı bir tanımını yapar. Bize nasd insan olunacağını 
göstermeyi hedefler. İnsanın yalnızca Rab’bin ışığında anlaşıla
bileceğini ve hayatını sadece Rab’be bağlı kalarak yaşadığında 
doğruluk kazanacağını söyleyerek onun temel içeriğini özedeye- 
biliriz. Ama Rab uzaktaki bir yabancı değildir. O bize İsa’da 
yüzünü gösterir. İsa’nın yaptıklannda ve buyruklannda Rab’bin 
kendisinin istek ve emirlerini öğrenmeye başlarız.

Eğer insan olmak esasen Rab ile ilişkili olmak demekse, 
bu onunla konuşup dinlemekle olur ve Rab’bin burada önemli 
bir rol oynadığı açıktır. İşte bu nedenle Dağdaki Konuşma aynı 
zamanda dua etmekle ilgili bir öğretiyi içerir. Rab bize nasıl dua 
etmemiz gerektiğini söyler.

Matta İnciTinde Rab’bin Duası, dua hakkındaki kısa bir 
öğretiden önce gelir. Asıl amacı yanlış dua şekillerine karşı uyanda 
bulunmaktır. Dua başka insanlann önünde gösteriş yapmak için 
gerekçe olmamalıdır; Dua etmek sevgi ilişkisinde esas olan bir gi
zlilik gerektirir. Rab Kutsal Kitap’ın söylediği gibi (Va. 2:17) başka 
hiç kimsenin bilmediği bir adla her bireye seslenir. Her birey için
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Rab’bin sevgisi tamamen kişiseldir ve diğer kişilere açıklanmayan 
eşsiz bir gizeme sahiptir.

Duanın özü olan bu gizlilik, topluluk içinde dua etmeyi 
dışlamaz. Göklerdeki Pederimiz Duası’nın kendisi birinci çoğul 
kişinin ağzından söylenen bir duadır ve ilk olarak yalnızca Rab’bin 
çocuklarının “biz” inin bir parçası olduğumuzda bu dünyanın 
sınırlan dışında ona ulaşabiliriz. Ve yine de bu “biz” kişideki en 
gizli özü canlandırır; Göklerdeki Pederimizi açıklarken daha 
yakından göreceğimiz gibi dua ederken kişisel ve genel olan 
tamamen her zaman birbirini kapsamalıdır. Erkek ve kadın 
arasındaki ilişkide, korunması açısından gizlilik gerektiren tama
men kişisel bir boyut olduğu, aynı zamanda da evlilik ve aile 
bazında ikisinin ilişkisi doğal olarak toplumsal sorumlulukları da 
içerdiği gibi bizim Rab ile olan ilişkimiz de böyledir: Dua eden 
topluluktaki “biz” ve sadece Rab ile paylaşılabilen tamamen 
kişisel yakınlık birbiriyle yakın ilişkilidir.

Rab’bin bizi uyardığı diğer bir yanlış dua şekli ruhu 
bunaltan, gevezelik ve laf kalabalığıdır. Hepimiz zihnimiz tama
men başka bir yerdeyken alışkanlık gereği ezbere okuduğumuz 
duaların tehlikesine aşinayız. Rab’den yürekten bir şey isteme 
ihtiyacındayken veya başımıza gelen iyilikler için ona neşe içinde 
şükretme arzusuyla doluyken en dikkatli anımızdayızdır. En 
önemlisi, Rab ile olan ilişkimiz böyle geçici durumlarla sınırlı 
kalmasa da ruhumuzun temel taşı olarak her zaman böyle ol
malıdır. Bunun olabilmesi için bu ilişkinin sürekli olarak can- 
landınlması, günlük yaşantımızdaki olaylann daima bununla 
ilişkilendirilmesi gerekir. Ruhumuzun derinlikleri ne kadar Rab’be 
yönlendirilirse o denli iyi dua edebiliriz. Dua ne kadar varlığımızın 
geri kalanım destekleyen bir temel olursa biz o denli huzur in
sanı oluruz. Ne kadar acıya kadanırsak o denli başkalannı anlayıp 
kendimizi onlara açarız. Tüm benliğimizi yaygın olarak şekil
lendiren bu yönelim, düşüncemizin merkezindeki Rab’bin bu ses-
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Luka için bu çok alışıldık bir yaklaşımdır. İsa’nın geri kalan 
hizmeti bu duadan kaynaklanarak sürüp gider. Gizeminin giderek 
açddığı yolculuğu esnasındaki temel olaylar, bu açıdan dua olay- 
lan olarak görülür. Petrus’un “Sen Rab’bin Mesihi’sin” sözü onun 
İsa ile dua ederken karşılaşmasıyla bağlantılıdır (Luk. 9,20); İsa’nın 
Nurlu Görünümü bir dua olayıdır (Luk. 9,28).

Luka’nın Göklerdeki Pederimiz Duasını aslında İsa’nın 
kendi duası olarak vermesi bu sebeple kayda değerdir. Dolayısıyla 
İsa bizi kendi duasına dahil eder; bizi üçlük sevgisinin manevi 
diyaloguna yöneltir, bizim insani zorluklarımızı olduğu gibi 
Rab’bin yüreğinin derinliklerine taşır. Ancak bunun bir anlamı da 
Peder’in sözlerinin manevi duaya kılavuz olması, varlığımız için 
temel bir yön temin etmeleri ve bizi oğul benzeyişinde yapı
landırmayı hedeflemeleridir. Pe-der’imizin anlamı yalnızca dua 
metni sağlamaktan çok öteye gider. Bizim varlığımızı şekil
lendirmeyi, bizi İsa’nın iç tutumuna göre yetiştirmeyi hedefler 
(Fil. 2,5).

Bunun Göklerdeki Pederimiz Duasını yorumumuza iki 
farklı etkisi bulunur. İlk olarak, Kutsal Kitap’ta bize aktarılan 
İsa’nın sözlerini, mümkün olduğunca doğru biçimde dinlememiz 
önemlidir. Bu sözlerde bize İsa’mn aktarmayı arzuladığı 
düşüncelerini anlamaya çalışmalıyız. Ama aynı zamanda da Gök
lerdeki Pederimiz Duası’nın Oğul’un Peder ile diyalogundan 
çıkan İsa’nın kendi duası olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Bunun anlamı bu duanın sözcüklerin ötesinde bir derinliğe 
ulaşıyor olmasıdır. Zamanın her döneminde insan varlığının tüm 
sınırlanın kucaklar ve bu nedenle de ne kadar önemli olursa olsun 
sadece tarihsel yorumlarla tam olarak hiçbir zaman anlaşılamaz.

Asırlar boyunca kadın erkek büyük dua insanlarının 
sözün ötesindeki derinliklere inmelerini sağlamış ve Rab ile 
manevi birliğe sahip olma ayncalığını onlara kazandırmıştır. Bu 
nedenle onlar duanın gizli hâzinesini bize açabilirler. Ve biz emin



olabiliriz ki her birimiz Rab ile tamamen bireysel olan ilişkimi 
zle birlikte bu duaya sığınır ve korunuruz. Her birimizin defalarca 
kendi aklı, kendi ruhuyla bize Oğul’dan gelen söze, sesin rehber
liğine teslim olup kendisini açmasıı, onun tarafından yöneltmesi 
gerekir. Bu yolla kendi yoireği açılır ve her birey Rab’bin onunla 
söylemek istediği duada özel bir yol bulmayı öğrenir.

Göklerdeki Pederimiz Duası Matta’da bize Kilise’nin dua 
amacı olarak kabul ettiği şekliyle gelirken Luka’da kısa biçimiyle 
aktarılır. Hangisinin daha özgün olduğu hakkındaki tartışma yer
siz değildir ama bu esas konu da değildir. Her iki biçimde de İsa 
ile birlikte dua eder, Luka’nın bir parça değindiği görülen nokta
ların Matta’nın versiyonunda yedi dileği açıkça göz önüne ser
mesine minnettarlık duyarız.

Detaylı bir incelemeye girişmeden önce şimdi çok kısa 
bir şekilde Matta’nın bize aktardığı biçimde Göklerdeki Peder
imiz Duası’nın yapısına bir göz gezdirelim. Bu dua başında bir 
hitap ve sonrasında yedi dilekten oluşur. Bunlardan üçü “sen”, 
dördü “biz” dileğidir. İlk üç dilek Rab’bin bu dünyadaki kendi 
hedefiyle ilgilidir; sonraki dört dilek de bizim ümiderimiz, 
ihtiyaçlanmız ve sıkıntılanmız hakkındadır. Göklerdeki Pederim- 
iz’deki iki grup halindeki dilekler arasındaki ilişki, On Emrin iki 
grubu arasındaki ilişkiyle kıyaslanabilir. Esasen bu dilekler Rab’bi 
ve komşuyu sevmek olan büyük emrin iki bölümünün açıklan
masıdır; başka bir deyişle bunlar sevgi yoluna giden açıkla
malardır.

O  halde Göklerdeki Pederimiz, On Emir gibi Rab’bin 
önceliğini kurma ile başlar, sonra da doğal olarak insan olmanın 
doğru yolunun düşünülmesine sevk eder. Burada da önemli olan, 
aynı zamanda tövbe yolu olan sevgi yoludur. İnsan doğru şekilde 
Rab’den dilekte bulunabilmek için doğruluk içinde kalmalıdır. Ve 
doğruluk önce Rab, önce Göklerin Krallığıdır (Mat. 6,33). Yap
mamız gereken ilk şey kendimiz dışına adım atmak ve kendimizi

V.

5. Rab’bin Duası 11 '<
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Rab’be açmaktır. Rab ile olan ilişkimiz doğru şekilde düzenlen 
memişse hiçbir şey doğru gitmez. Bu nedenle Göklerdeki Ped
erimiz Duası Rab ile başlar, sonra bu başlangıç noktasından insan 
olmaya giden yolu gösterir. Sonunda Vahiy’de anlatılan ejder im
gesini hatırlarsak insanı rahat bırakmayan, İsa’ya şahitlik eden vc 
Rab’bin emirlerini tutan (Va. 12,17) kişilere karşı savaş açan, Kötü 
Olan’ın beklemede olduğu tek tehdide ineriz.

Yine de başlangıç sonuna dek kalır: Göklerdeki Peder
imiz -onun bizi elinde tuttuğunu ve kurtarmak için bizimle 
olduğunu biliriz. Ruhsal deneyimler kitabında Cizvitlerin üst 
düzey genel başkanı olan Peder Peter-Hans Kolvenbach, Doğu 
Kilisesi’nde, “Pederimiz” diye başlayan giriş sözleriyle bitirmeye 
layık olabilsin diye Göklerdeki Pederimiz Duasına son cümlesin
den başlamayı arzu eden staretzin , ya da ruhsal danışmanın 
hikâyesini anlatır. Bu şekilde staretz Paskalya’ya giden yolu izleye
bileceğimizi açıklar. “Çölde denenmeyle başlar, Mısır’ geri döner, 
sonra da af ve Rab’bin man ekmeği evrelerinden geçerek Çıkış 
yolunda ilerler ve Rab’bin arzusuyla, kendi adının gizemiyle biz
imle “Pederimiz” olarak konuştuğu bize vaat edilen topraklara 
ve Krallığına kavuşuruz” (Der Österliche Weg, s. 65).

Yükseliş ve iniş yolu olan bu iki yol, Göklerdeki Pederi
mizin her zaman İsa’nın duası olduğuna ve onunla birlikteliğin 
bize bunu açtığına dair bir hatırlatma olsun. Oğlu aracılığıyla 
tanıdığımız Göklerdeki Pederimiz’e dua ederiz. Ve bunun anlamı 
duanın detaylı açıklamamız esnasında göreceğimiz gibi İsa’nın 
duaların gerisinde her zaman bulunuyor olmasıdır. Son bir nokta 
da Göklerdeki Pederimiz Duası İsa’nın duası olduğu için bir 
Üçlük duasıdır: İsa ile birlikte Kutsal Ruh aracılığıyla Peder’e dua 
ederiz.

GÖKLKRDKKİ PKDKRİMİZ
Peder’e seslenerek başlarız. Reinhold Schneider Gök-
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İndeki Pederimiz Duası hakkında bununla ilgili olarak şöyle 
yazar: “Göklerdeki Pederimiz büyük bir teselliyle başlar, ‘Peder
imiz’ dememize izin verilir. Bu tek sözcük tüm kurtarış tarihini 
I ıpsar. Göklerdeki Pederimiz dememize müsaade edilir çünkü 
( >ğul bizim erkek kardeşimizdi ve bize Peder’i açıkladı; İsa’nın 
yaptıklarına şükürler olsun ki biz bir kez daha Rab’bin çocukları 
(>lduk (Das Vaterunser, s. 10). Hiç şüphesiz pek çok durumda ba
balık deneyimi hiç yaşanmadığı veya yetersiz örnekler ile 
karşılaşıldığı için gölgelendiğinden günümüzde kadın erkek pek 
çok kişinin Peder sözüyle hemen büyöik bir rahatlık ve teselli bul
malarının güç olduğu doğrudur.

Bu nedenle biz bırakalım İsa ‘baba’nın gerçekten ne an
lama geldiğini bize öğretsin. İsa'nın konuşmasında Peder, insanın 
mükemmellik ölçüsünde her iyiliğin kaynağı olarak görülür. “Ama 
ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için 
dua edin. Öyle ki, Göklerdeki Babanızın oğullan olasınız. Çünkü 
O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur” (Mat. 
5,44-45). Düşmanları için Haç üzerindeyken dua eden İsa’nın 
gerçekleştirdiği “sonuna kadar” dayanan sevgi (Yu. 13,1) bize 
Peder’in özünü gösterir. O, bu sevgidir. İsa bunu son noktasına 
taşıdığı için o bütünüyle Oğul’dur ve bizi de bu ölçüt doğrul
tusunda oğullar olmaya davet eder.

İncil’de başka bir bölümü de göz ardı etmeyelim. İsa bize 
babalann çocuklanna ekmek istediklerinde taş vermediğini hatır
latır. Sonra da şöyle devam eder: “Siz kötü olmanıza karşın 
çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, Göklerdeki 
Babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok 
daha kesin değil mi?” (Mat. 7,9). Luka Peder’in verdiği iyi ar- 
mağanlan belirdr ve der ki “Göklerdeki Babanız kendisinden 
dileyenlere Kutsal Ruh’u ne denli çok verecektir!” (Luk. 11,13). 
Bunun anlamı Rab’bin armağanının Rab’bin kendisi olmasıdır. 
Bize bahşettiği iyilikler kendisidir. Bu şaşırtıcı biçimde duanın
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gerçekten de ne olduğunu açıklar: Dua bu veya şu hakkında deril 
Rab’bin bize kendini armağan olarak sunma arzusu hakkmdadıı 
-tüm  armağanlann armağanı, “gerekli olan tek şey”. Dua kendi 
arzulanmızı giderek düzeltip anndırmamız ve yavaş yavaş gerçek 
ten neye ihtiyacımız olduğunu anlamaya başlamamız için biı 
yoldur: Rab’be ve Ruhu’na ihtiyaç duyarız.

Isa bize düşmanlan sevmekle Peder Rab’bin özünü an 
lamayı ve bizim de kendimizin oğullar olabilmemiz için bu 
sevgide mükemmelliği bulmayı öğrettiğinde Peder ve Oğul arasın 
daki ilişki tam olarak görülür. Rab’bin kim olduğunu ve neye ben
zediğini ayna olan Isa’nın kişiliğinde açıkça görürüz; Oğul 
aracılığıyla Peder’i buluruz. Son Yemek sırasında Filip İsa’ya “bize 
Peder’i göster” diye sorduğunda İsa, “Beni gören Peder’i görür” 
der (Yu. 14,8). Biz İsa’ya tekrar tekrar “Bize Peder’i göster” deri/ 
ve yanıt tekrar tekrar Oğul’un kendisidir. Onun aracılığıyla ve 
sadece onunla Peder’i tanımaya başlarız. Ve bu yolla gerçek ba
balığın ölçütü açığa çıkanlır. Göklerdeki Pederimiz Duası, göklere 
insan figürünü yansıtmaz ama bize gökten, İsa’dan, bizim insan 
olarak ne şekilde olabileceğimizi ve olmamız gerektiğini gösterir.

Ancak şimdi İsa’nın mesajında bizim görmemiz gereken 
Rab’bin babalığının iki yönünün bulunduğunu anlamamız gerek
tiği için daha yakın bir gözlemde bulunmalıyız. İlk olarak Rab 
tam olarak bizim yaratıcımız olduğu için Babamızdır. O bizi 
yarattığı için biz ona aidiz. Böylece “var olmak” ondan gelir ve bu 
yüzden iyidir, bu Rab’den kaynaklanır. Bu özellikle insanlar için 
doğrudur. Mezmur 33,15’in Latince çevirisinde şöyle der: 
“Tümünün yüreğine şekil veren O, onlann tüm yapüklaıını göze
tir” Rab’bin her bir insanı yaratmış olması inancı Kutsal 
Kitap’taki insan imgesi için önemlidir. Her insan eşsizdir ve Rab 
tarafından böyle arzulanmışür. Her birey onun tarafından tanınır. 
Bu anlamda yaratılış gereği insan özel bir biçimde Rab’bin 
“çocuğudur” ve Rab onun gerçek Babasıdır. İnsanı Rab’bin ben-
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/cyişinde tanımlamak bu düşünceyi başka bir şekilde ifade et
mektir.

Bu bizi Rab’bin Babalığı’nın ikinci boyutuna taşır. Isa’yı 
Rab’bin benzeyişinde gören eşsiz bir yaklaşım bulunur (2 Kor. 
■1,4 Kol. 1,15). Kilise Babaları bu nedenle Rab’bin insanı “kendi 
benzeyişinde” yarattığında gelecek olan Isa’ya baktığını ve insanın 
modeli olan bu yeni Adem’in imgesine uygun şekilde insanı yarat- 
ıığını söylerler. Her şeyden öte İsa en kati anlamda Oğul’dur ve 
Peder ile aynı özdedir. Her birimizi kendi insanlığına, bu şekilde 
de oğulluğuna ve kendisinin tamamen ait olduğu Rab’be doğru 
çekmek ister.

Bu Rab’bin çocukian olma kavramına dinamik bir nite
lik kazandırır: Biz başından itibaren Rab’bin halihazırdaki evladı 
olarak yaratılmadık ama giderek derinleşen İsa ile birlikteliğimiz
le büyüyerek bu yolda gelişiriz. Bizim evlatlığımız İsa’yı takip et
mekle benzer hale gelir. Rab’bi Peder diye adlandırmak, bizim 
için bu şekilde kızı ve oğlu olarak evlat olarak yaşamak bir dave
te dönüşür. İsa yüce kâhin olarak Peder’e duasında “Benim olan 
her şey şenindir” der (Yu. 17,10) ve aynı şeyi baba, Kaybolan 
Oğul benzetmesinde (Luk. 15,31) büyük oğluna söyler. Baba 
sözcüğü bizim bu gerçekliğin farkında olarak yaşamamız için bir 
davettir. Bu sayede insanın günah tarihinin başına damgasını 
vuran yanlış özgürlük aldanması da yenilgiye uğrar. Yılanın söz
lerine önem veren Adem kendisi Rab olmak ve Rab’be olan ihti
yacından sıyrılmak ister. Görüyoruz ki Rab’bin evladı olmak bir 
bağımlılık sorunu değil, aksine insanın varlığını sağlayan ve ona 
anlam ve büyüklük kazandıran sevgi ilişkisi içinde bulunmasıdır.

Son bir soru daha kalıyor. Rab aynı zamanda anne midir? 
Kutsal Kitap Rab sevgisini ana sevgisiyle kıyaslar: “Çocuğunu 
avutan bir anne gibi avutacağım sizi.” (Yşa. 66,13). “Kadın emzik
teki çocuğunu unutabilir mi? “Kadın emzikteki çocuğunu unu
tabilir mi?? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam” (Yşa.
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49,15). Rab’bin ana sevgisinin gizemi İbranicede rahaminı 
sözcüğüyle özel bir vurguyla ifade edilir. Etimolojik olarak bu söz 
‘rahim’ anlamına gelir ama daha sonra Rab’bin insana olan ilahı 
sevgisi ve merhameti anlamında kullanıldı. Eski Andaşma tıpkı 
günümüzde kendi varlığımızın bazı yönlerine değinirken yürek 
ve beyin sözcüklerini kullandığımız gibi sürekli olarak insan 
vücudunun organlannı Rab’bin iç doğasını veya insanın temel tu- 
tumlannı tanımlamakta kullamr. Bu şekilde Eski Andaşma soyut 
kavramlarla değil de vücudun imge diliyle varlığımızın durumunu 
tanımlar. Rahim birbirine yakından bağlı iki yaşamı, bağımlı olana 
şefkatli ilgiyi, anasının rahminde hem vücut hem de ruh olarak 
bannan masum vatlığı ifade etmekte kullanılan en somut terimdir. 
O  halde bedensel imge dili herhangi bir zihinsel kavramdan daha 
fazla Rab’bin doğasını derinden anlamamızı sağlayarak bizi ay
dınlatır.

Kaynağı insanın bedeni olan dilin bu kullanımı anne 
sevgisini Rabbe atfediyorsa da yine de Rab’bin hiçbir zaman ne 
Eski ne de Yeni Andaşma’da anne diye adlandınlmadığı, bu şekil
de hitap edilmediği doğrudur. Kutsal Kitap’ta “anne” bir terimdir 
ama Rab için bir unvan değildir. Niçin? Biz sadece bunu 
üstünkörü bir biçimde anlamaya çalışabiliriz. Şüphesiz Rab ne 
erkek ne de kadındır, o sadece Rab’dir, kadının ve erkeğin 
Yaratıcısıdır. İsrail halkım ve Yeni Andaşma Kilisesi’ni çepeçevre 
saran ana-tannçalar Rab ve dünya arasındaki ilişkiyi Kutsal Ki- 
tap’ın Rab anlayışına tamamen aykırı olarak verirler. Bu tannçalar 
her zaman ve belki de kaçınılmaz olarak Yaratan ve yaratılan 
arasındaki farkın ortadan kalktığı bir çeşit panteizmi (tümtan- 
rıcılık) gösterirler. Bu açıdan bakıldığında insanın ve canlıların 
yaratılışı sanki varlığın ana rahminden çıkıp yayıldığı zaman içinde 
var olan canldarda şekillenerek çeşidendiği sandabilir.

Aksine Peder imgesi her zaman Yaratanın ve yaratılanın 
farklılığını ve onun yaratıcı amelinin egemenliğini ifade eden bir
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anlayıştır. Yalnızca ana-tanrıçaları çıkarmakla Eski Antlaşma 
Rab’bin görünümünü ve onun mutlak üstünlüğünü olgunluğa ge- 
ıirebildi. Tamamen dayatmacı fikirler sunmasak da Kutsal Ki- 
ı .ıp’ın tamamında bizim için örnek olan dua dili daha önce de 
j.>( irdüğümüz gibi anne sevgisinin güzel imgelerine yer verse de 

ninenin” Rab için bir unvan veya hitap biçimi olarak kullanıl
madığı görülür. Düşündüğümüz veya istediğimiz gibi değil de 
arka planda Kutsal Kitap ile Isa'nın bize öğrettiği şekilde du
alarımızı gerçekleştiririz. Ancak bu şekilde uygun biçimde dua 
ederiz.

Son olarak “bizim” sözcüğüne dikkat etmemiz gerekir. 
Sadece İsa'nın tam olarak Pederim demeye hakkı vardır; çünkü 
sadece o gerçekten Rab’bin oğludur, Peder ile aynı özdedir. Oysa 
geri kalan bizler “Pederimiz” demek zorundayız. Sadece havari
lerin “Bizi” içinde Rab’be Peder diye hitap edebiliriz, çünkü yal
nızca İsa Mesih ile birlikteliğimiz sayesinde gerçekten “Rab’bin 
çocukları” oluruz. Bu anlamda, bizim sözcüğü daha ziyade 
talepte bulunur: Bu dar olan “Ben” halkamız dışına adım atma
mızı gerekli kılar. Kendimizi Rab’bin diğer çocuklarına teslim et
memizi onlarla birlik olmamızı gerektirir. O  halde “bizim” sadece 
bize ait olan, ayrıma sebep olandan kendimizden sıyrılmamızı 
gerekli kılar. Diğerini, diğerlerini ka-bullenmeyi ve onlara kulak
larımızı ve yüreklerimizi açmayı gerektirir. Bizim sözcüğünü 
söylediğimizde Rab’bin içinde yeni ailesini birleştirmek istediği 
canlı Kilisesi’ne EVET deriz. Bu anlamda Pederimiz hem 
tamamıyla kişisel, hem de tamamıyla bir cemaat duasıdır. Gök
lerdeki Pederimiz’i söyleyerek tamamen kendi yüreğimizle dua 
ederiz ama aynı zamanda da Rab’bin tüm ailesiyle, yaşayanlarla ve 
ölmüş olanlarla her durumdaki, kültürdeki ve ırktaki insanlarla 
birlik içinde dua ederiz. Pederimiz tüm sınırlan aşar ve bizi 
tek aile lalar.

Bizim sözcüğü aynı zamanda da daha sonra gelen



142 Naşıralı Isa

sözcüğü anlamamız için anahtar sözcüktür: “Göklerdeki”. Bu sö
zlerle Peder Rab’bi uzaktaki bir gezegene itmiyoruz. Aksine 
dünyada farklı babalarımız olsa da tüm babalığın kaynağı vc 
örneği olan tek Peder’den geldiğimiz gerçeğine tanıklık ediyoruz. 
Aziz Pavlus’un dediği gibi “yerde ve gökte her ailenin adını ondan 
aldığı Peder’in önünde diz çöküyorum” (Ef. 3,14-15). Arka 
planda Rab’bin kendisinin konuştuğunu işitiriz. “Yeryüzünde 
kimseye ‘Baba’ demeyin. Çünkü tek Babanız var, o da göksel 
Babadır” (Mat. 23,9).

Rab’bin babalığı insan babalığından daha gerçektir çünkü 
o varlığımızın temel kaynağıdır, çünkü o bizi sonsuzluk için 
düşündü ve arzuladı çünkü o bize ebedi olan gerçek baba 
ocağımızı temin eder. Ve eğer yeryüzündeki babalık ayırıyorsa 
göksel babalık birleştirir. O  halde gök hepimizin geldiği ve her 
birimizin dönmesi hedeflenen başka bir ilahi zirve anlamındadır. 
Göklerdeki babalık tüm engelleri aşan, tüm duvarları yıkan ve 
barış sağlayan daha yüce bir “biz”e işaret eder.

ADIN YÜCELTİLSİN

Göklerdeki Pederimiz Duası’nın ilk dileği bize On 
Emrin İkincisini anımsatır: “Rab’bin adım boş yere ağzına al
mayacaksın”. Peki, ama bu “Rab’bin adı” ne demektir? Rab’bin 
adına konuştuğumuz zaman zihnimizde, yanan ama sönmeyen 
bir çalıya bakan çöldeki Musa'nın resmi canlanır. Başlangıçta onu 
gidip bu gizemli şeye bakmaya iten merakıdır ama sonra çalıdan 
bir ses kendisine seslenir ve bu ses ona şöyle der: “Ben babanın 
Tanrısı, İbrahim’in Tannsı, İshak’ın Tannsı ve Yakup’un Tan- 
rısı’yım” (Çık. 3,6). Bu Tann, Musa’yı Vaat Edilen Topraklara İs
rail halkını yönlendirmesi göreviyle Mısır’a geri gönderir. Musa 
Firavundan İsrail halkım salıvermesi için Rab adına talepte bu
lunmakla görevlendirir.

Ama Musa’mn zamanında dünyada pek çok tanrı bu-
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Ilınmaktaydı. Bu nedenle Musa diğer tanrdar karşısında özel 
ı 'i<ırıtesini kanıdayacak olan bu Rab’bin adını sorar. Bu balamdan 
u, ıı ide bu Rab’bin de kendisine bir ad vermesi gereken kutsal ad 
Lıvramı ilk olarak çok tanrılı bir dünyaya aittir. Oysa Musa’yı 
ı, ağıran Tanrı gerçek Tanrı’dır ve Tann kati ve gerçek anlamda 
<,<>ğul değildir. O  özde tektir. Bu nedenle, pek çoklan arasında 
ırk olarak tanrdar dünyasına giremez, diğerleri arasında tek bir 
•ula sahip olamaz.

Bu sebeple Rab’bin Musa’ya cevabı bir reddediş ve anttır. 
Kendisine sadece “Ben benim” der -o  nitelemelerden yoksundur. 
Hu söz bir addır, tek ve aynı zamanda bir adsızlıkor. Bu nedenle 
İsrailliler Rab’bin kendini adlandırdığı YEHOVA sözüyle belir
lilen adı putperest tanrıların seviyesine düşürmemek için telaffuz 
etmemekte son derece haklıydılar. Aynnca son Kutsal Kitap çe
virileri İsrail’in pagan tannlann seviyesine düşürüp aşağılamamak 
için her zaman gizemli saydığı ve telaffuz etmediği bu adı sanki 
eski sıradan bir admış gibi yazmakta hata ettiler. Böyle yapmakla 
Rab’bin gizemini, simgelere sığdırılamayan veya dudakların 
söyleyemeyeceği adım sıradan dinler tarihi içinde yer alan bildik 
hir öğe seviyesine sürüklediler.

Tabi ki Tanrı’mn Musa’mn ricasını tamamen geri çe
virmediği doğrudur. Şayet biz bu merak uyandıran ad veya adsı- 
zlık arasındaki görülmemiş ilişkiyi anlamak istiyorsak adın 
gerçekte ne olduğu konusuna açıklık getirmeliyiz. Basit bir şe- 
kılde ifade etmek gerekirse ismin hitap ve seslenmeye olanak 
sağladığım söyleyebiliriz. Bu dosduk yaratır. Adem hayvanlan ad
landırdığında onların gerçek doğalarına işaret ettiği anlamına 
gelmiyordu ama bu şekilde onlan insan dünyasına uygun kılmakla 
seslendiğinde ulaşabileceği mesafeye yerleştirmektedir. Bunu 
söyledikten sonra şimdi ilahi adın olumlu anlamını anlayacak du
rumdayız: Tann kendisi ve bizim aramızda bir ilişki kurmaktadır. 
Kendisini seslendiğimizde bize ulaşabileceğimiz bir yere koyar.
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Bizimle dostluk kurar ve bizim de onunla dost olmamızı sağla ı 
Ancak, bunun anlamı bir bakıma onun kendini bizim insan 
dünyamıza teslim etmesidir. Kendisini ulaşılabilir kıldı ve bu şek 
ilde aynı zamanda da incinebilir kıldı. İlişki ve bizimle birleşmr 
riskini göze aldı.

İsa’nın Beden Almasıyla tamamlanan süreç, ilahi adın 
verilmesiyle başlamışn. İsa’nın yüce kâhin olarak duasını dikkate 
aldığımızda aslında burada kendisini Yeni Musa olarak sun 
duğunu görürüz: “Adını insanlara açıkladım” (Yu. 17,6). Sina 
çölünde yanan çalıyla başlayan olay Haç’ın yanan çalısında 
tamamlanır. Tanrı şimdi gerçekten kendisini beden alan Oğlu’nda 
ulaşılabilir kıldı. Dünyamızın bir parçası oldu; bir bakıma ken
disini bizim ellerimize teslim etti.

Bu bizim ilahi adının yüceltilmesi şeklindeki dileğin ne 
olduğunu anlamamızı sağlar. Tann’mn adı artık kötüye kullanıla
bilir ve bu şekilde Tann’mn kendisi lekelenebilir. Tanrı’nın adı 
kendi amaçlanmız için seçilebilir, bu şekilde de Tann imgesi de 
çarpıtılabilir. Bize kendisini ne kadar çok verirse, biz o denli ışığını 
kararunz, bize ne kadar yakın olursa bizim yanlış kullanımımız o 
denli onun güzelliğini bozar. Martin Buber bir keresinde Tan- 
rı’nın adının utanç verici şekilde kullanıldığı durumlan 
düşündüğümüzde bunu kendimize bile söylemekten derin üzüntü 
duyacağımızı söyledi. Ama sessiz kalmak da açıkça Tann’mn bize 
geldiği sevgiyi reddetmek olur. Buber bizim tek yapabileceğimizin 
mümkün olduğunca saygılı olmaya çalışarak ilahi adın lekelenmiş 
parçalanın toplayıp onlan temize çıkarmak olduğunu söyler. Ama 
bunu tek başına yapabilme-mizin hiçbir yolu yoktur. Yapabile
ceğimiz tek şey adının ışığının bu dünyada yok edilmesine izin 
vermemesi için ona yalvarmakür.

Dahası bu rica — adının kutsallığı için kendi sorumlu
luğunu yüklenmesi onun bize ulaşabilirliğinin harika gizemini 
güvence altına alır ve giderek bizim çarpıtmalanmıza karşı gerçek
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I İmliğini bildirir; şüphesiz bu rica, her zaman bizim ciddi olarak 
ı Icdanımızı yoklamamız için bir fırsattır. Ben Tann’nın adım ne 
şekilde kullanıyorum? Yanan çalı önünde, kavrayamadığımız 
yakınlığı karşısında veya kendini gerçekten tamamen ellerimize 
ıeslim ettiği Efkaristiya’daki varlığı önünde saygıyla duruyor 
muyum? Rab’bin bizimle olan kutsal dostluğunun bizi, onu 
e,ağıya pisliğe çekmek yerine kendi masumiyetine ve kutsallığına 
çekmesine özen gösteriyor muyum?

HÜKÜMDARLIĞIN GKLSİN

Tann’mn Krallığı dileğiyle bağlantılı olarak “Tann’mn 
Krallığı” terimiyle ilgili olan daha önceki düşüncelerimizi hatırla
malıyız. Bu dilekle her şeyden önce Tanrı’nın önceliğini tanı
yoruz. Tanrı’mn olmadığı yerde hiçbir şey iyi olmaz. Tann’mn 
görülmediği yerde insan ve dünya yok olur. “Siz öncelikle O’nun 
egemenliğinin ve doruluğunun ardından gidin ve bütün bunlar 
size verilecektir.” (Mat. 6,33) dediğinde İsa bunu kasteder. Bu 
sözler günlük yaşama nasıl yaklaşuğımızı belirleyen insan 
davranışlarına bir öncelik düzeni sağlar.

Bu, bizim bir şekilde Tanrı’nın Krallığı’na kapıldık ya da 
dindarız diye Bereketli Topraklara gireceğimizin vaadi değildir. 
Bu dünyada her şeyin tıkırında olduğu otomatik bir formül ya da 
sadece özel mülk yok diye, her şeyin kendi kendine iyi işlediği 
aynmsız ütopik bir toplum öngörüsü değildir. İsa bize böyle basit 
reçeteler vermiyor. Onun yaptığı daha önce de gördüğümüz gibi 
tamamen kesin bir önceliği yerleştirmektir. Çünkü Tann’mn Kral
lığı, “Tanrı’mn Hakimiyeti”, bu da onun arzusunun gerçek ölçüt 
olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Onun arzusu adaleti sağlar, 
bizim Tanrı’ya hak ettiğini vermemiz bu adaletin bir kısmıdır ve 
böyle yapmakla insanlar arasında adil ve doğru olan kriteri bulu
ruz.

Burada İsa'nın bizler için belirttiği öncelik sırası Eski 
Antlaşma’da anlatılan, Süleyman’ın göreve hak kazandıktan son
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raki ilk duasını hatırlatır. Olay Tann’nın genç krala bir gece rüyada 
görünüp, Tann’nın yerine getireceği sözünü verdiği bir dilekte 
bulunmasını istemesi şeklinde devam eder. İnsanın klasik, renkli 
rüyası! Süleyman ne ister? “Bana öyle sezgi dolu yürek ver ki, iyi 
ile kötüyü ayırt edip halkım yönetebileyim. Başka türlü senin bu 
büyük halkım kim yönetebilir!” (1 Kral. 3,9). Zenginlik, şans, 
şöhret, düşmanlarının ölümü veya uzun yaşam bile dilemeyip yer
ine her ne kadar ayartma olabilmesine rağmen iyiyle kötüyü ayırt 
edebilme yeteneği, uysal bir kalp gibi gerçekten esas olan şeyleri 
istediği için Tanrı onu över. Ve bu sebeple Süleyman diğer şeyleri 
de alır.

Krallığın gelsin (bizim krallığımız değil) dileğiyle Tanrı 
bize ne şekilde dua edeceğimizi ve davranışlarımızı bu şekilde 
düzenlemeyi gösterir. İlk ve önemli olan şey dinleyen bir yürek
tir, böylece biz değil Tann hüküm sürer. Tanrı’nın Krallığı 
dinleyen bir yürek aracılığıyla gelir. Onun yolu budur. Ve bizim de 
defalarca dua etmemiz gereken şey budur.

İsa ile karşılaşma bu dileği daha derin ve somut kılar. 
İsa’nın kendisinin kişi olarak Tann’mn Krallığı olduğunu gördük. 
Aynı şekilde dinleyen bir yürek dileği giderek onunla “bir” 
olduğumuz dileğe (Gal. 3,28) İsa Mesih ile birlik dileğine dönüşür. 
Bu dilekte İsa ile birliğe dönüşen ve bizi onunla tek vücuda 
dönüştüren rica, İsa’nın gerçekten izlenmesidir. Reinhold Schnei- 
der bunu etkili biçimde ifade eder: “Bu Krallığın yaşamı İsa’mn 
kendisine ait olan kişilerde devam eden yaşamıdır. Artık İsa’mn 
hayat gücüyle beslenmeyen bir yürekte Krallık sona erer, onun 
dokunduğu ve değiştirdiği yürekte Krallık başlar... Bu yıkılmaz 
ağacın kökleri her yüreğe etki etmeyle uğraşır. Krallık tektir. O 
sadece hayan, gücü ve merkezi Tanrı olan sayesinde var olur (Das 
Vaterunser, s.31). Krallık için dua etmek İsa’ya “Her şey Oğul’a 
bağlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı’ya 
bağımlı olacakür. öyle ki Tanrı her şeyde her şey olsun” diye (1
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l.or. 15,28) Peder’e teslim edebileşin.

GÖKLERD E OLDUĞU GİBİ YERYÜZÜNDE DE

SENİN İSTEĞİN OLSUN

Bu dilekteki sözlerde iki şey hemen açıkça görülür: Tan- 
rı’nın bizimle, bizim için bir arzusu vardır ve bu bizim de var
lığımızın ve irademizin ölçütü olmalıdır; göklerin özü Tanrı’nın 
arzusunun değişmez biçimde yerine geldiği yer olmasıdır. Ya da 
hiraz farklı terimlerle ifade etmek gerekirse Tanrı’nın arzusunun 
yerine getirildiği yer göklerdir. Göklerin niteliği Tann’mn 
arzusuyla irade ve gerçeğiyle birliktir. Yeryüzü Rab’bin arzusu 
yerine getirildiği ölçüde “gök” olur ve Tann’mn arzusundan ne 
kadar uzaklaşırsa, sadece göğün zıddı olan bir “toprak” parçası 
olarak kalır. Bu yüzden göklerde olduğu gibi yeryüzünde de is
teğin olsun diye dua ederiz ki yeryüzü “gökler” haline gelsin.

Fakat Tanrı’nın arzusu nedir? Bunu nasıl biliriz? Nasıl 
yerine getirebiliriz? Kutsal Kitap insamn yüreğinin en gizli 
yerinde, derinlere kök salmış Tann’nın bilgeliğine sahip olan vic
dan adım verdiğimiz Tann’mn bilgeliğine katıldığı ifade üzerinde 
durur (Rom. 2,15). Ama Kutsal Kitap aynı zamanda Tann’mn 
“kendi benzeyişine göre” yaratılış evresinde bize bahşettiği 
Yaradan’ın bilgisine bu katılımın, tarihin akışı içinde 
gömüldüğünü de bilir. Bu hiçbir zaman yok edilemez ama genel
likle içimizde yığılıp biriken önyargılann külleri alunda boğulma 
riskinde, zayıf titrek bir alev gibi çeşitli nedenlerle üzeri 
örtülmüştür. Ve işte bu nedenle Tann bir kez daha bize, dışandan 
gelen ve çok gizli kalmış olan yüreğin içindeki bilgiyi tamamlamak 
için tarih içinde sözlerini dile getirir.

Kutsal Kitap’ın Vahiy bölümünde yer alan, tarih içinde 
bulunan bu “tamamlayıcı öğretinin” özü Sina Dağı’nda verilen 
On Emir’dir. Gördüğümüz gibi bu hiçbir şekilde Dağdaki 
Konuşmada ortadan kaldırılmaz, “eski bir yasaya” da indirgen
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mez, yalnızca tüm derinliği ve ihtişamıyla tüm saflığıyla parla
masına olanak veren bir biçimde daha da geliştirilir. On Emir 
görüldüğü gibi insana dışarıdan empoze edilmiş bir yük değildir. 
Bizim alma kapasitemiz ölçüsünde Rab’bin kendisinin özünün 
açıklanması ve bu nedenle varlığımızın gerçeğinin yorumudur. 
Varlığımızın nitelikleri bize bunlan okuyup hayata geçirebilelim 
diye deşifre edilir. Rab’bin arzusu onun varlığından çıkar ve bu se
beple bizi yanılgılar yüzünden kendimizi yok etmekten kurtararak 
varlığımızın gerçeğine götürür.

Varlığımız Tann’dan geldiği için bizi gerileten tüm günah 
kirliliğine rağmen Tanrı’nın arzusuna giden yola koyulabiliriz. 
Eski Andaşma’daki “doğru adam” kavramı tam olarak Tann’nın 
sözüyle ve onun arzusuyla yaşamak ve bu arzuyla uyuma giden 
yolu bulmak demekti.

Isa Tann’nın arzusu ve onun arzusunun yerine getirildiği 
göklerden bahsettiğinde söylediğinin özü, yine misyonuyla 
bağlantılıdır. Yakup’un kuyusunda ona yiyecek getiren havarileri
ne “Benim yiyeceğim beni gönderenin arzusunu yerine getirmek 
ve onun işini tamamlamaktır” der (Yu. 4,34). Söylemek istediği 
Peder’in arzusuyla birlik oluşu, hayatının temelidir. Kendi arzusu
nun Peder’in arzusuyla birliği tam olarak onun varlığının özüdür. 
Her şeyden öte yine de Göklerdeki Pede-rimiz Duasındaki bu 
dilekte işittiğimiz, Zeytin Dağında İsa’nın Peder’i ile görüşmesin
deki kendi ızdırap dolu mücadelesinin yankısıdır: “Mümkünse bu 
kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin 
olsun.” — “Baba ben içmeden bu kasenin uzaklaşnrlması 
mümkün değilse senin isteğin olsun (Mat. 26,39.42). İsa’nın 
ölüme giden acılarını incelediğimizde, içinde bize kendi insan 
ruhuna ve onun Tanrı’nın arzusuyla bir oluşuna bir bakış sunan 
bu duaya açık bir şekilde odaklanmamız gerekecek.

İbranilere Mektup’un yazan Zeytin Dağındaki acısında 
İsa’nın gizeminin özüne bir anahtar bulur (İb. 5,7). Bu bakışta
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İsa’nın ruhuna kendini yerleştirerek, Mezmur 40’ı, gizemi yo
rumlamak için kullanır. Mezmur’u şöyle yorumlar: “Kurban ve 
sunu istemedin, ama bana bir beden hazırladın.. .O zaman şöyle 
dedim: ‘İşte arzunu yerine getirmeye geldim ey Rab; Kutsal Yazı 
tomarındakiler benim için yazılmışur” (İb. 10,5, Mz. 40,7-9). 
İsa’mn tüm varlığı bu sözlerle özedenir “Evet senin arzunu 
gerçekleştirmeye geldim”. Sadece bu arka plan doğrultusunda 
“Benim yiyeceğim beni gönderenin arzusunu yerine getirmek ve 
onun işini tamamlamakur” demekle neyi kastettiğini anlanz (Yu. 
4:34).

Bu açıdan baktığımızda İsa’nın kendisinin kelimenin en 
derin, en doğru tam anlamıyla onda ve onun aracılığıyla Rab’bin 
arzusunun bütünüyle gerçekleştiği “göklerdeki cennet” olduğunu 
anlıyoruz. Ona baktığımızda kendi halimize bırakıldığımızda asla 
tamamen doğru kişi olamayacağımızın farkına varırız: Kendi 
arzumuzun güçlü çekimi sürekli olarak bizi Rab’bin arzusundan 
uzağa çeker ve bizi yalnızca “toprağa” dönüştürür. Ama o bizi 
kabul eder, bizi kendine doğru, kendi içine çeker ve biz de onunla 
beraber olmakla Tann’mn arzusunu öğreniriz. Sonuçta bu şekil
de Göklerdeki Pederimiz Duası’mn bu üçüncü dileğiyle dua 
etiğimizde Tanrı’mn arzusu bizim bencilliğimizin aşağıya çeki
mini yok etsin ve bizi davet edildiğimiz göklerdeki yüceliğe 
ulaştirabilsin diye Ona gittikçe yaklaşmayı isteriz.

GÜNLÜK EKMEĞİMİZİ BUGÜN DE BİZE VER

Göklerdeki Pederimiz Duası’mn dördüncü dileği bize 
tüm dilekler arasında en “insani” olam gibi görünüyor: Rab göz
lerimizi önemli olana “ tek gerekli olana” çevirse de bizim fiziki 
ihtiyaçlarımızı da bilir ve kabul eder. Havarilerine “Ha-yadmz için, 
ne yiyeceğiz diye endişelenmeyin” (Mat. 6,25) demesine karşın 
yine de bizi yiyeceğimiz için dua etmeye ve bu şekilde 
ihtiyaçlarımızı Rab’be yöneltmeye davet eder. Ekmek toprağın ve
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insan emeğinin ürünüdür” ama toprak gökten gelen yağmur vc 
günışığı olmaksızın ürün veremez. Kontrolümüz dışındaki engiıı 
güçlerin bir araya gelişi, bize sadece kendi gücümüz sayesinde 
kendimize hayat verebileceğimiz kibir şeklinde gelen günah eğili
mine karşı durur. Bu tür bir kibir insanı saldırgan ve soğuk yapar. 
Sonuçta da toprağı yok eder. Başka türlü de olamaz çünkü bu biz 
insanların kendi üstünlüklerine odaklandıklan gerçeğine aykındır 
ve biz sadece kendimizi Tann’ya açnğımızda büyük ve özgür olur, 
o zaman gerçek benliğimizi buluruz. İhtiyacımız olanı dilemek 
hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. Biliyoruz ki yeryüzündeki ba
balar bile çocukları istediğinde onlara iyi olanı veriyorsa Tann da 
sadece kendisinin verebileceği iyilikleri bizden esirgemez (Luk. 
11,9-13).

Rab’bin Duası’nı yorumlayan Aziz Kiprianus dördüncü 
dileğin iki önemli yönüne dikkatimizi çeker. Pederimiz sözündeki 
“bizim” noktasını irdelerken bunun çok geniş kapsamlı önemini 
vurgulamışnr ve burada da aynı şekilde işaret edilenin “bizim” 
ekmeğimiz olduğuna dikkat çeker. Burada da öğrencilerin, Tan
n ’mn çocuklanmn birliğinde dua ederiz ve bu sebeple hiç kimse 
yalnızca kendisini düşünemez. Bir sonraki adım da şöyledir: Ek
meğimiz için dua ederiz ve bunun anlamı diğer insanların da ek
meği için dua ediyor olmamızdır. Ekmeği bol olan kişiler bunu 
paylaşmaya davet edilir. Korintoslulara Birinci Mektubun in
celemesini yapan Aziz Yuhanna Krisostomos -K orint’de Hıris
tiyanların sebep oldukları skandallarla ilgili- “ışınlan her lokma 
ekmek şu veya bu şekilde herkese ait olan ekmekten, dünyanın 
ekmeğinden bir lokmadır” der. Peder Kolvenback, buna ek 
olarak: “Rab’bin Son Yemeği kutlamasından, Rab’bin sofrasın
dan Pederimize seslenirsek, kendimizi nasıl tüm insanlara, tüm 
kardeşlerimize günlük ekmeklerim elde etmeleri için sarsılmaz 
yardım kararlığımızı duyurmaktan muaf kalabiliriz? (Der Öster- 
liche Weg, s. 98). Bu dileğimizi birinci çoğul kişi ağzından ifade
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ci (iğimizde Rab bize şunu söylüyor: “Onlara siz yemeleri için bir 
şey verin” (Mar.6,37).

Kiprianus ikinci bir önemli gözlemde daha bulunur: 
Günlük ekmeğini dileyen her kimse fakirdir. Bu dua havarilerin 
fakirliklerini önceden dile getirmektedir. Onlann dünyayı, zengin
liklerini, görkemini imanlan için hiçe saymış sadece yaşamları için 
gerekli olan dışında hiçbir şey dilemeyen kişiler olacağım bildirir. 
“Havari için sadece bugün için yaşamında gerekli olana dua 
etmesi uygundur çünkü onun yarın için endişelenmesi yasaklan- 
mıştir. Gerçekten de Tanrı’nın Krallığı’nın hemen gelmesi için 
dua ettiğimizden, bu dünyada uzun süre yaşamak isteseydi ken
disiyle çelişmiş olurdu (De Dominica Oratione 19; CSEL III, I, 
s.281). Kilise içinde cömertliğinden hepimizin beslendiği Rab’bi 
takip etmek için her şeyi terk edecek, köklü bir şekilde Rab’be 
bağlı insanlar olmalı; o zaman bu insanlar bu şekilde bizi per
vasızlığımız ve imanımızın zayıflığından sarsıp çıkaran güçlü bir 
iman örneği sunarlar.

Tamamen Tann’ya güvenen, ondan başka hiçbir güvence 
aramayan insanları görmezden gelemeyiz. Onlar bizi yaşamın 
büyük talepleri arasında, Tanrı’ya bağlanmamız ve ona güven
memiz için cesaredendirir. Aynı zamanda bütünüyle Tanrı’ya ve 
Krallığına adanmaktan kaynaklanan bu yoksulluk, dünyanın fakir
leriyle bir dayanışma hareketidir de; tarihsel olarak yeni değer 
yargılan ve hizmet için yeni gönüllülük ve başkalan adına bağlılık 
gerektiren bir harekettir.

Dahası günlük ekmek için yapılan dua insanların sadece 
hayatta kaldıkları, Tann’nın gökten gönderdiği ekmeği “man”ı 
yiyerek beslendikleri İsrail’in çölde dolaştığı kırk yılı çağrıştırır. 
Her İsrailli o belli günde sadece ihtiyacı kadar ekmek topla
malıydı, yalnızca altıncı günde, Şabat gününü tutabilmek için iki 
günlük yeterli ekmeğin toplanmasına müsaade edildi (Çık. 16,16- 
22). Tann’mn iyiliğinden her gün yeni hayat alan Havariler toplu
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luğu, Tann’nın çölde bile doyurduğu dolaşan halkının deneyimini 
yeni bir biçimde tekrar yaşar.

Sadece bu günlük ekmek için yalvarış bu şekilde gün
begün ihtiyaç duyulan beslenme ufkunun ötesine ulaşma olasılık 
larını açar. Bu dua, dünyevi varlığı reddetmeyi, Isa için çekilen 
acıyı Mısır hâzinesi zenginliğinden daha büyük gören radikal bir 
yolda Isa’yı izleyken onun en yakın havarilerinden oluşan bir toplu- 
luğu gerektirir (Ibr. 11,26). Burada şu andan daha gerçek ve daha 
ağır basan bir geleceği işaret eden eskatolojik bir ufuk görünüyor.

Her zamanki tercümelerimizde oldukça zararsız görü
nen bu dileğin sözlerinden birine değinelim: Bize günlük ek
meğimizi ver. “Günlük” Yunanca epiousios sözünün karşılığıdır. 
Bu sözcüğü işaret eden yunan dilinin büyük ustalarından biri 
ilahiyatçı Origenes (f254) “Yunancada başka hiçbir yerde ortaya 
çıkmaz fakat bu sözcük İncil yazarlan tarafından yaratılmışnr” 
der. Origenes’in zamanından bu yana İsa’dan sonraki 5. Yüzyıl
dan kalma papirüsler üzerinde bu sözcüğün bulunduğu örnek
lere rasdandığı doğrudur. Ama sadece bu bir örnek her koşulda 
çok sıra dışı ve ender olan bu sözcük hakkında bize kesin bir 
anlam vermekte yeterli olmaz. Kullanıldığı metnin bütünlüğü ve 
etimolojik yapısının incelenmesine başvurmalıyız.

Günümüzde iki ana yorum bulunmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi sözcüğün anlamının “var olmak için gerekli olan” 
olduğunu savunur. Bu açıdan dua şu şekilde devam eder: “Yaşa
mamız için gerekli olan ekmeği bugün bize ver”. Diğer bir yorum 
gerçek anlamın bir sonraki gün “yarının ekmeği” olduğunu 
savunur. Ama yarının ekmeğini bugün almanın havarinin varlığı 
açısından bakıldığında bir anlam ifade etmediği görülür. Eğer 
duada sözü edilen ekmek gerçektende geleceğe ait olsaydı, bunun 
geleceğe işaret ettiğini söylemek mannklı olurdu: Tann’mn gerçek 
“man” ekmeğini. Bu durumda dileğimiz, eskatolojik olurdu, bek
lediğimiz gelecek olan bir dünya için dileğimizi belirtir, Tann’mn



gelecekte alacağımız ekmeği, kendisini, yenidünyamn ekmeğini 
şimdiden bize vermesini diliyor olurduk. Böyle bir anlayışta dilek 
eskatolojik bir anlam kazanırdı. Bazı eski tercümeler bunu 
sezdirir. Bunun bir örneği Aziz Hieronymus’un Kutsal Kitap Ver- 
siyonu’unda gizemli sözcük epiousios’u, supersubstantialis diye 
tercüme etmesidir; böylece Kutsal Gizem Efkaristiya’da hay
atımızın gerçek ekmeği olarak Rab’bin bize verdiği yüce, yeni “gı
dayı” işaret eder.

Kilisenin Babaları Göklerdeki Pederimiz Duası’nın 
dördüncü dileğini sadece Efkaristiya dileği olarak anlaşılmasında 
hemfikirdirler; bu anlamda Göklerdeki Pederimiz, Kutsal 
Efkaristiya ayininde akarda şükredilen sofra duası şeklindedir. Bu 
metnin ilk anlamında henüz gösterdiğimiz havarilerin dileğindeki 
doğrudan dünyevi anlamı ortadan kaldırmaz. Kilise Babalan bu 
deyişin fakirler için bugünkü ekmek dileği olarak başlayan farklı 
yönlerini dikkate alırlar ama bu ayrıca bakışlanmızı bizi besleyen 
Göklerdeki Pederimiz’e çevirdiği kadar Tann’mn kendisi tarafın
dan beslenen Tann’nın çölde dolaşan halkım da çağnştınr. Isa’nın 
hayat ekmeği hakkındaki büyük konuşmasımn ışığında okuduğu
muzda man ekmeği mucizesi bundan başka doğal olarak kendin
den ileriyi Logos’un - Tann’mn ebedi sözü- ekmeğimiz olacağı 
düğün şöleninin yiyeceğini, yenidünyayı işaret eder.

Bu açılardan düşünmek akla uygun mudur yoksa sadece 
doğrudan somut bir şeyi ifade eden kelimenin teolojik hale ge
tirilen yanlış yorumu mudur? Günümüzde tamamen yersiz ol
mayan ama abartılmaması da gerekli olan böyle bir yorumun 
endişesi bulunmaktadır. Samnm ekmek için yapılan dileğin yo
rumlanmasında İsa’mn sözleri ve yapuklannın insan yaşamında 
büyük rol oynayan su, ekmek, dünyanın güzelliği ve şenlik or
tamının simgesi olarak üzüm ve şarap gibi temel unsurların bu
lunduğu geniş koşullarım göz önünde bulundurmak gerekir. 
Ekmek öğesi, çöldeki denenmesi ve ekmeklerin çoğaltılması mu
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cizesinden Son Akşam Yemeğindeki ekmeğin bölünmesine dek 
Isa’nın yaşamında önemli bir yer tutar.

Yuhanna 6’daki hayat ekmeği üzerindeki büyük söylev 
bu öğenin anlamının tam açılımını bildirir. Bu, İsa’yı dinlemekte 
olan ve İsa’nın onları aç olarak bir başka deyişle yaşamak için 
gerekli ekmek olmaksızın göndermediği insanların açlığıyla başlar. 
Ama İsa burada kalmamıza ve insamn ihtiyaçlarını ekmeğe, biyo
lojik ve maddi ihtiyaçlar seviyesine indirmemize izin vermiyor. 
“İnsan yalnız ekmekle değil Tann’mn ağzından çıkan her bir sözle 
yaşar” (Mat. 4,4 Yas. 8,3). Mucizevi bir şekilde çoğaltılan ekmek 
çöldeki man ekmeği mucizesini çağrı ştınr ve aynı zamanda da 
kendinden daha ileri bir noktayı işaret eder: insamn gerçek gı
dasının hayaünın kaynaklandığı ve ona doğru yönlendirildiği 
ebedi anlamına, Tann’mn ebedi sözü Logos olduğu gerçeğine. 
Şayet bu ilk bakıştaki fiziksel krallığın üstünlüğü, felsefenin bul
duğundan farklı bir şey söylemiyor ve hala araştırmalar yapa
biliyorsa dikkate değer olan başka bir üstünlük daha bulunur: 
Ebedi Söz “beden alana” ve insan diliyle bizimle konuşana dek 
insan için somut biçimde ekmek haline gelmez.

Bunu Kafernahum halkına bir utanç kaynağı olan son 
derece önemli üçüncü üstün nitelik izler: Beden alan Rab Kutsal 
Gizem’de bize kendini verir ve bu yolla Ebedi Söz, ilk kez gele
ceğin ekmek armağanının bize bugünden verildiği gerçek man 
ekmeği haline gelir. O zaman Tann bir şekilde her şeyi bir araya 
getirir: bu sıra dışı “beden” oluş gerçek “ruhsal” oluştur: Hayat 
veren Ruh’tur, bedenin hiçbir değeri yoktur (Yu. 6,63). İsa’mn 
ekmek hakkında söyledikleri ve bize ekmek olarak vermek iste
diği her şeyi ekmek için yapılan duadan çıkarttığım mı varsaya
cağız? İsa’nın mesajım bir bütünlük içinde değerlendir-diğimizde 
o zaman Göklerdeki Pederimiz Duası’nın dördüncü dileğinden 
Efkaristiya anlamım çıkarmamız mümkün değildir. Doğrudur 
dünyadaki somut ekmek dileği esasen herkes için önemlidir. Ama
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bu dilek bizim tamamıyla maddi olanı aşmamıza da yardım eder 
ve yarın gelecek olanı, yeni ekmeği şimdiden rica etmemizi sağjar. 
Ve yannın ekmeği için bugünden dua ettiğimizde Tann’nın her 
birimizi bir diğerinden sorumlu olmaya davet ettiği sevgisini, 
yannı da bugünden yaşamamız hatırlatılır.

Bu noktada bir kez daha Kiprianus’dan bir söz aktarmak 
istiyorum. O her iki noktayı da vurgular. Ama aynı zamanda da 
özellikle bizim sözcüğüyle daha önce bahsettiğimiz özel an
lamıyla, İsa’nın havarilerinin ekmeği olan Efkaristiya arasında bir 
bağlamı kurar. Şöyle der: Ekmeğimiz olarak Efkarisüya’yı alma 
ayncalığına sahip olan bizler bununla birlikte hiçbirimizin İsa’nın 
bedeninden ayrılıp ebediyen ondan mahrum kalmaması için her 
zaman dua etmeliyiz. Bu durumda ekmeğimiz olan İsa her gün 
bize verilsin, İsa’da kalan ve yaşayan bizler onun iyileştiren gücün
den ve bedeninden ayrılmayalım diye dua ederiz (De Dominica 
Oratione 18; CSELIII, I, s. 280).

BİZE KÖTÜLÜK EDENLERİ BAĞIŞLADIĞIMIZ GİBİ SEN DE

BAĞIŞLA SUÇLARIMIZI

Göklerdeki Pederimiz Duası’nın beşinci dileği dünyada 
kötülük olduğunu varsayar —insamn diğer insanlarla ve Tann ile 
olan ilişkisinde var olan kötülük. İnsanlar arasındaki her kötülük 
örneği gerçeğe ve sevgiye ve bu nedenle de sevgi ve gerçek olan 
Tanrı’ya karşı yapılan bir tür kırgınlıktır. Günahın nasıl yok edile
ceği her insan hayatı için en önemli sorudur; dinler tarihi bu soru
nun etrafında döner. Günah intikama yol açar. Sonuç günahın 
kötülüğünün durmaksızın büyüdüğü ve gittikçe daha çok kaçınıl
maz olduğu günahlar zinciridir. Bu dilekle Rab bize kötülüğün 
misillemeyle değil sadece affetmekle yok edilebileceğini söylüyor. 
Tann, yarattıklarım sevdiği için affeden bir Tann’dır; ama affet
mek yalnızca kendisi affeden kişide etkili olur ve işe yarar.

“Affetmek” tüm Incil’i kaplayan bir konudur. Bununla
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Rab bize “Bu yüzden sunakta adağını sunarken kardeşinin samı 
karşı bir şikâyeti olduğunu ammsarsan, adağım orada, sunağın 
önünde bırak, git önce kardeşinle banş; sonra gelip adağım sun” 
(Mat. 5,23) dediği beşinci emrin yeni yorumunda, Dağdaki 
Konuşmanın daha en başında karşılaşırız. Tanrı’mn huzuruna 
kardeşinle banşmaksızın gelemezsin; banşma hareketinde ondan 
önce davramp onu karşılamaya çıkmak Tanrı’ya yapılan gerçek 
ibadetin önkoşuludur. Böyle yapmakla, Tann’mn huzurunda 
barışmadan kaldığımızı bilen Tann’mn kendisinin bize ulaşmak 
için ve bizimle barışmak için tanrılığından sıyrılarak adım atağım 
aklımızda tutmalıyız. Haürlamalıyız ki bize Efkaristiya’yı verme
den önce havarilerinin önünde diz çöktü ve onlan mütevazı 
sevgisiyle arındırarak onların ayaklarım yıkadı. Matta İnciPinin 
ortalarında affetmeyen köle benzetmesini buluruz (Mat. 18,23- 
35). Kralın en yüce mevkisinde satrap olarak bulunan bu kişinin 
on bin talandık inanılmaz büyüklükteki bir borcu affedilmiştir. 
Ama o yine de bununla kıyaslandığında komik bir miktar olan 
yüz dinarlık bir borcu affetmeye yanaşmamaktadır. Bizi 
bağışlayan Tann’mn iyiliğiyle kıyaslandığında başkalarında neyi 
affedersek edelim çok küçük kalır. Ve en sonunda Haçtan Isa'nın 
dileğini işitiyoruz: “Baba onları bağışla, çünkü ne yapaklarım 
bilmiyorlar” (Luk. 23,34).

Bu dileği iyice anlamak ve kendimize mal etmek istiyor
sak bir adım ileri atıp sormalıyız: Gerçekte affetmek ne demek
tir? Affetme gerçekleştiğinde ne olur? Günah bir gerçektir, hakiki 
bir dürtüdür; telafi edilmesi zorunlu olan yıkıma sebep olmuştur. 
Bu nedenle affetmek boş vermekten veya sadece unutmaya 
çalışmaktan fazlası olmalıdır. Günah üzerinde durulmalı, iyileşti
rilmeli ve böylece yok edilmelidir. Affetme bir bedel gerektirir; 
öncelikle affeden kişiden. Kendisine yapılan kötülüğü kendi 
içinde yenmeli bir bakıma bunu içinde eritmeli ve bunu yaparak 
kendini yrenilemelidir. Sonuç olarak bu kişi kötülük eden diğer
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kişiyi de bu değişim sürecinin, ruh arınmasının içine katar ve her 
ikisi birden acı çekerler ve kötülüğü yenerek yenilenirler. Bu nok- 
ı ııda İsa’nın Haçı’nm gizemiyle karşılaşırız. Ama ilk karşılaşüğımız 
sorun kendi gücümüzün iyi-leştirmek ve kötülüğü yok etmek için 
sınırlı olduğudur. Yardımsız kendi güçlerimizle başa çıkamaya
cağımız kötülüğün üstün gücüyle karşılaşırız. Reinhold Schnei- 
der bununla ilgili olarak şunları söyler “kötülük bin çeşit şekle 
bürünerek yaşar, gücün zirvesinde oturur... cehennem çuku
rundan kaynar. Sevginin tek bir şekli vardır —senin Oğlun” (Das 
Vaterunser, s. 68).

Tanrı’nın suçun affedilmesini mümkün kıldığı, kişinin 
yürekten iyileşmesinin kendi Oğlu’nun ölümüne mal olduğu 
düşüncesi günümüzde bize oldukça yabancı görünmeye başladı. 
Tann’nın bizim rahatsızlıklarımızı yüklenmesi ve acıları kendi ü- 
zerine alması, bizim günahlarımız yüzünden çivilenmesi, bizim 
kötülüklerimiz için ezilmesi ve bizim onun yaralarıyla şifa bul
mamız artık günümüzde bize pek takdir edilecek bir şeymiş gibi 
görünmüyor. Buna ağır basan bir şey biraz da insanlık tarihin
deki dehşet saçan, özellikle de en yakın tarihimizdeki Tanrı’nın 
iyilik dolu varlığını inkâr eden, yarattığı insanı aşağılayan aksi iddia 
edilemez aldatmalar olarak kabul etmemiz gerçeğine rağmen yine 
de sığındığımız kötülüğün önemsiz olarak değerlendirilmesidir. 
Ama kefaretin büyük gizeminin anlaşılması aynı zamanda bizim 
kişisel insan anlayışımız ile engellenmiştir. Her insanın sadece 
kendisinde var olduğuna inancımız yüzünden kendimizi 
başkasının yerine koymayı artık kavrayamıyoruz. Tüm bireylerin 
yakından birbirlerine bağlı olduğu, karşılığında hepsinin Beden 
Alan Oğul, tek olan Tanrı ile kuşauldıkları gerçeği bizim artık 
görmeyi başaramadığımız bir şeydir. İsa’nın Haça gerilmesi 
hakkında konuşmaya başladığımızda bu noktalara tekrar değin
memiz gerekecek.

Bu arada Kardinal John Henry Nevvman’ın bir fikri
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yeterli olabilir. Bir defasında Nevvman Rab’bin bir sözüyle tüm 
dünyayı yoktan yaratabilecekken, insanın günahlannı ve acılannı 
sadece kendini buna dahil ederek bu acılan taşıyan ve bunu kendi 
teslimiyetiyle yok eden Oğlu’nda acı çeken kişi olmakla ortadan 
kaldırabileceğini söyledi. Günahın yok edilmesinin bir bedeli 
vardır: Yüreğimizi, daha iyisi tüm varlığımızı riske atabilmeliyiz. 
Ve hatta bu hareket bile yetersizdir; sadece, hepimizin sıkıntı 
yiikünü taşıyan İsa ile birlik olduğumuzda bu etkili olabilir.

Bağışlanma için yapılan dua -aynı zamanda böyle olsa 
da- ahlaki bir öneriden ötedir ve bizi her gün yeni bir değişikliğe 
davet eder. Ama en derin özünde diğer dileklerde olduğu gibi, 
bir İsa duasıdır. Bize affetmenin kendisini insan varlığının zor- 
luklanna indirdiği ve Haç’ta ölümüne mal olduğu kişiyi anımsatır. 
Bu bizi önce ve ilk olarak bunun için şükretmeye sonra da onunla 
işbirliği yapmaya ve sevgi aracılığıyla kötülükler yüzünden acı çek
meye davet eder. Ve biz günbegün bu iş için kapasitemizin ne 
denli düşük olduğunu ve kendimizin ne kadar sık hataya 
düştüğümüzü bilsek de bu dua bize Tann’nınsevgisinin gücünde 
duamızın güvende olduğu tesellisini verir -bununla, bunun 
aracılığıyla ve bunda hala iyileştirme gücü haline gelebilir.

AYARTILMAMIZA İZİN VERME

Bu duanın söyleniş biçimi pek çok insan açısından 
sarsıcıdır: Hiç şüphesiz Tann bizi günaha sürüklemez. Aslında 
Aziz Yakup’un bize söylediği gibi: “Ayartılan kişi, ‘Tanrı beni 
ayartıyor’ demesin. Çünkü Tann kötülükle ayartılmadığı gibi ken
disi de kimseyi ayartmaz (Yak. 1,13).

Kutsal Kitap’ın sözlerini anımsadığımızda bir adım öteyle 
ilerlememize yardım edilir: “Sonra İsa, İblis tarafından denen
mek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü” (Mat. 4,1). Günaha 
çağnsı Şeytan’dan gelir ama İsa’nın Kurtarma işinin bir bölümü 
insanı Tann’dan uzaklaştıran ve bunu yapmaya davet eden büyük
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ayartmalara karşı direnmesidir. Gördüğümüz gibi İsa’nın bizim 
kurtuluşumuzun yolunu açacağı ayartmalara Haçtaki ölüm nok- 
ı asına dek acı çekerek kadanması gerekir. Böylece sadece ölümün
den sonra değil ölümüyle ve tüm yaşantısıyla İsa bir bakıma bizim 
elimizden tutup yukan çıkartmak için cehenneme, bizim ayart
malarımızın, yenilgilerimizin hüküm sürdüğü yere iner. 
İhranililere Mektup İsa’nın yolunun temel öğesi olarak sunulan 
hu görüşe özel bir önem verir: “Çünkü kendisi denenip acı çek
tiği için denenenlere yardım edebilir” (Ibr. 2,18). “Çünkü baş 
kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; 
tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir” 
(İbr. 4,15).

Pek çok bakımdan İsa’nın gizemini önceden gösteren 
Eyüp Kitabı’na kısa bir bakış bunları daha da aydınlatmamıza 
yardım eder.Tann ile alay etmek isteyen Şeytan insanla alay eder: 
Kendi benzeyişinde yarattığı insan, acınacak bir varlıktır. Onun iyi 
görünen her şeyi aslında sadece bir yanılgıdır. Gerçek olan, her in
sanın umursadığı tek şey kendi iyiliğidir. Bu, Vahiy Kitabı’nın 
“kardeşlerimizin suçlayıcısı” dediği “onlan Tann’nın önünde gece 
gündüz suçlayan” Şeytan’ın değerlendirmesidir (Va. 12,10). İn
sana ve yaratılana atılan çamurun son aşaması Tanrı’nın aşağılan
ması ve onu inkar etmek için bahane bulunmasıdır.

Şeytan haklılığını Tann’nın doğru adamı Eyüp araçlığıyla 
ispatlamak ister: Ondan her şeyini al der Şeytan, hemen inancını 
da bırakacakur. Tanrı, Şeytan’a Eyüp’ü kusursuzca çizdiği sınırlar 
ölçüsünde deneme özgürlüğünü verir: Tann, insanı terk etmez 
ama denenmesine müsaade eder. Yeşaya 53’te esas profili oluş
turan bu çok karmaşık, imalı, yeri-ne koyma gizeminin gerçek 
bakışıdır; Eyüp’ün sıkındlan insanı haklı çıkarmaya hizmet eder. 
Acılara katlanması sayesinde kanıdanan imam yoluyla insanın 
onurunu kazanır. Bu nedenle Eyüp’ün acıları, en yoğun karan
lıklar içinde bile Tann’ya olan imanımızı hiç yitirmemenin yol
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unu bize gösteren ve her biri-mizin onurunu Tann’mn gözünde 
yeniden kazanan İsa ile birliğimizde öncü olan acılardır.

Eyüp Kitabı bize denenme ve ayartılma arasındaki fark
lılığı anlamamıza da yardım edebilir. Olgunlaşmak için, yüzeysel 
bir dindarlığa uzanan yoldan çıkıp Tanrı’nın arzusuyla derin bir
leşme yönünde gerçek bir gelişme gösterebilmek için insanın de
nenmesi gerekir. Üzüm suyunun iyi bir şarap olması için 
mayalanması gerektiği gibi insanın da arınmaya ve değişime İhti
yacı vardır; bunlar tehlikelidir çünkü onun düşmesine olanak 
verirler ama yine de kişinin Tanrı’ya ve kendisine gelebilmesi 
açısından kaçınılmaz olan yollardır. Sevgi, her zaman arınmalan, 
inkârları ve kendimizdeki acı değişimlerini içeren bir süreçtir ve 
işte bu şekilde olgunluğa giden yolculuk olur. Francis Xavier 
Rab’be dua ederken şöyle diyebildiyse “Seni cenneti ve cehen
nemi verme gücüne sahip olduğun için değil, sadece kralım ve 
Rab’bim olduğun için, Sen olduğun için seviyorum” hiç şüphe
siz onun böyle sınırsız bir özgürlüğe ulaşabilmek için uzun 
manevi arınmalara ihtiyacı olmuştur- olgunluk aşamalarından 
geçen, ayartmalar ve düşme tehlikeleriyle dolu ama yine de gerekli 
olan bir yol.

Şimdi Göklerdeki Pederimiz Duası’nın altıncı dileğini 
daha pratik bir açıdan yorumlayacağımız bir durumdayız. Bu 
duayı söylediğimizde Tanrı’ya şöyle deriz: “Tertemiz olabilmem 
için annmalara ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bana bu denen
meleri göndermeye karar verdiğinde, Eyüp’e yapağın gibi 
kötülüğün bir parça hareket etmesine izin verirsen o zaman 
benim gücümün sınırlarını da haürla. Benim gücümü aşmasına 
izin verme. Deneneceğim sınırlan çok geniş tutma ve benim için 
çok ağır olduklannda koruyoıcu elinle yanımda kal”. Aziz Kipri- 
anus bu şekilde alüncı dileği yorumladı. Der ki “bizi günaha sevk 
etme” diye dua ettiğimizde korkumuz, bağlılığımız ve ibadetimiz 
Rab’be yönelsin diye, önceden Tann izin vermedikçe düşmanın
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bize hiçbir şey yapamayacağının farkında olduğumuzu ifade ed
in z —yetki verilmediği müddetçe Kötü Olan hiçbir şey yapamaz 
(l)e Dominica Oratione 25, CSELIII, 25 s. 285).

Daha sonra, ayartmanın ruhsal yapısını düşünerek Tan- 
rı’nın Kötü Olan’a neden sınırlı bir güç verdiğini iki farklı sebebe 
bağlayarak açıklar. İmanımız, ümidimiz ve sevgimizin değersi
zliğini deneyimlerimizle tekrar yaşayıp kendimiz hakkında üstün 
düşünceler üretmekten vazgeçelim diye gururumuzu köreltmek 
için bir kefaret bedeli olabilir. Tanrı’ya kendi iyi işlerini anlatan 
ve hiçbir lütufa gereksinimi olmadığını düşünen Ferisiyi düşüne
lim. Kiprianus ne yazık ki diğer denenmenin türü hakkında —Tan- 
rı’nın kendi şanı için üzerimize gönderdiği denenme, ad gloriam- 
daha detaylı bir açıklamaya devam etmiyor. Ama bu bizi, Tan- 
rı’nın kendi çölündeki Aziz Antuan’dan Karmel Manastırı’nın 
dindar dünyasındaki Lisieux’lü Therese’ya kadar özellikle kendi
sine yakın olan büyük azizlerin omuzlarına belli ağır denenme 
yükleri vermiş olduğu gerçeğini düşündürmez mi? Onlar 
Eyüp’ün adımlarını takip ederler ve onlar insan adına aynı za
manda da Tanrı’mn adına bir bakıma özür sunarak savunma ya
parlar. Dahası bizim ayartmalanmızı en kötü sona dek acı çekerek 
yaşayan İsa Mesih ile özel bir birliğin tadını çıkarırlar. Kendi be
denlerinde, adeta kendi ruhlarındaymışçasına belli bir zamanın 
ayartmalanna karşı koymaya davet edilirler. Bizim gibi sıradan 
ruhların adına sonuna dek bunlara katlanmaya ve hepimizin 
yükünü kendi üstüne alan Kişiye giden yolda devam etmemize 
yardım için çağrılırlar.

Göklerdeki Pederimiz Duası’nın altıncı dileğiyle dua et
tiğimizde, bu nedenle bir taraftan bizim payımıza düşen denen
melerin yükünü kendi üstümüze almaya hazır olmalıyız. Diğer 
yandan da duanın hedefi, Tann’ya bizim taşıyacağımızdan daha 
fazlasını vermemesini, bizim ellerinden kaymamıza izin ver
memesini rica etmektir. Bu duayı Aziz Pavlus’un bizim için açıkça
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belirttiği güvenilir kesinlik içinde söyleriz: “Rab sadıktır ve sizi 
gücünüzü aşan bir şekilde denenmenize izin vermez ama denen
menin kendisiyle bile buna dayanabilmeniz için size bir çıkış yolu 
sağlayacakur” (1 Kor. 10,13).

VK BİZİ KÖTÜLÜKTEN KURTAR

Göklerdeki Pederimiz Duası’mn son dileği bir öncekini 
tekrar ele alır ve ona olumlu bir değişiklik katar. İki dilek bu şekil
de yakından bağlantılıdır. Sondan bir önceki dilekte belirtilmemiş 
ağır basan negatif uyan “Kötü olana bizim dayanabileceğimiz
den daha fazla güç verme”dir. Son dilekte Peder’in huzuruna 
imanımızın özü olan ümide çıkanz: “Bizi kurtar, salıver, özgür 
kıl!” Son bir analiz de bu kurtuluşumuz için bir istektir. Biz neden 
kurtulmak istiyoruz? Göklerdeki Pederimiz Duası’nın yeni Al
manca çevirisi “vom Bösen” olup “Kötü” ve “Kötü olan” diye 
anlamını açık bırakır. İkisi de sonuçta birbirinden ayrılmaz. 
Gerçekten de önümüzde Vahiy Kitabı’nda anlatılan ejderhayı 
görürüz (Bölüm 12,13). Yuhanna, “denizden çıkan yaraüğı” 
karanlık derinliklerden gelen kötülüğü, Roma İmparatorluğunun 
gücünün sembolleriyle birlikte verir ve böylece zamanının Hıris
tiyanlarının karşılaşacakları tehdide oldukça somut bir görünüş 
kazandırır: İmparatorluğun benimsediği tapınmanın insan üz
erindeki zorunlu talebi ve sonucunda politik-askeri-ekonomik 
yükselişin mutlak güç olarak zirveye çıkışı bizi yok etmekle tehdit 
eden kötülüğün kişileştirilmesi. Bunun yanı sıra kötülük, şüphe
cilik ve aydınlanmanın alaycı şekli yüzünden etik değerlerin kay
masıyla ikiye katlandı. Bu tehlikeler altında kıyım zamanındaki 
Hıristiyanlar Tanrı’ya kendisini kurtaracak olan tek güç olarak 
seslenir: “Bizi her kötülükten kurtar”

Gerçi Roma İmparatorluğu ve ideolojileri çökse de bu 
her zaman geçerli kalır! Günümüzde bir tarafta dünyanın sırtında 
bir yük olan ve dayanılmaz şekilde insanlığı tutsak eden silah,
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uyuşturucu ve insan tacirliği gibi güçlü pazarların hepsi bulunur. 
( i ünümüzde diğer tarafta da bize “Tanrı sadece bir kurgu, sadece 
bizim zamanımızı ve hayat zevkimizi çalar. Ona aldırmayın! 
Sadece mümkün olduğu kadar hayatın tadına varın” diyen başarı 
ve zenginlik ideolojisi bulunur. Bu ayartmalar da karşı konulamaz 
görünüyor. Genel olarak Göklerdeki Pede-rimiz Duası ve özel
likle bu dilek bizlere yalnızca Tanrıyı kaybettiğimizde kendimizi 
kaybettiğimizi söylemeye çalışıyor; o zaman insan evrimin 
tesadüfi bir ürününden başka bir şey değildir. O zaman “ejder” 
gerçekten kazanır. Ejder Tann’yı sizden almadığı müddetçe sizi 
tehdit eden tüm kötülüklerin arasında bile sizin en derin varlığınız 
zarar görmeden kalır. Bizim, “bizi kötülükten kurtar” diyen 
“kötülüğü” tekil olarak kullandığımız çevirimiz bu nedenle 
doğrudur. Çoğul olarak kötülükler bizim annmamız için gerekli 
olabilir ama tekil olan kötülük yok eder. O halde bizi Isa’ya 
bağlayan Tanrı’yı görmemizi sağlayan imanımızdan yoksun 
kalmamak için ruhumuzun derinliklerinden dua etmemizin ne
deni budur. İyilikleri arayışımız içinde “İyiliğin” kendini kaybet
meyelim; iyiliklerin kaybıyla yüz yüze kaldığımızda bile Tann olan 
İyiliği de kaybetmeyelim, kendimiz de kaybolmayalım: Bizi 
kötülükten kurtar!

Kiprianus, Vahiy Kitabı’nda tanımlanan duruma bizzat 
katlanmak zorunda kalan şehit episkopos, bir kez daha tüm bun- 
lan ifade etmek için olağanüstü bir yol bulur: “Bizi kötülükten 
kurtar dediğimizde geriye başka dileyeceğimiz hiçbir şey kalmaz.” 
Bir kez kötülüğe karşı koruma isteyip bunu elde ettikten sonra 
kötülüğün ve dünyanın tasarladığı her şeye karşı güvenlikte olu
ruz. Dünyada Tanrı’nın kendisi tarafından korunuyorsanız dünya 
sizi nasıl korkutabilir? (De Dominica Oratione 19: CSELIII, 27, 
s. 287). Bu kuşkusuzluk inanç şehitlere güç verdi, onları fe- 
lakederle dolu dünyada sevinçli ve kendinden emin kıldı ve var
lıklarının özünde onları “kurtardı”, onları gerçek özgürlüğe
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kavuşturdu.
Bu aynı güven Aziz Pavlus tarafından da harika bir şek

ilde dile gedrildi: “Tann bizden yanaysa, kim bize karşı ola- 
bilir?...Bİzi İsa’nın sevgisinden kim ayıracak? Sıkıntı mı, elem mi, 
zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? ...Hayır, 
tüm bunlarda bizi seven sayesinde galibiz. Eminim ki, ne ölüm, 
ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne de gelecek 
durumlar, ne dünya güçleri, ne yükseklik, ne derinlik, ne de ku
rulu düzende başka bir etken bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan 
Tann sevgisinden ayırmaya yetmeyecektir (Rom 8,31-39).

Böylece son dilek, bizi ilk üçüne geri getirir: Kötünün 
gücünden kurtulmayı dilemekle sonuçta Tanrı’nın Krallığını, 
onun arzusuyla birliği ve onun adının kutsallığını istiyoruz. Asır
lar boyunca kadın-erkek dua insanlan bu dileği daha geniş bir an
lamda yorumladılar. Dünyanın kötülükleri arasında, hayatımızı ve 
dünyayı yıkan kötülüklere sınır koyması için de yalvardılar.

Dileğin yorumunun bu insani yolu resmi dualar içine 
girdi: Her resmi Kilise duasında sadece Bizans usulü hariç olmak 
üzere Göklerdeki Pederimiz Duasının son dileği ayn bir dua şek
linde söylenir. Eski Roma ayin dualarında şöyde denirdi: “Rab bizi 
geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm kötülüklerden kurtar. Tüm 
azizlerin şefaatiyle günümüze huzur ver. Günahtan tamamen kur
tulalım ve şaşkınlıktan korunalım diye merhametinle yardımımıza 
gel.” Savaş dönemlerinin zorluklarını hisseder, toplu kurtuluş için 
çığlığı işitiriz. Ayinin Göklerdeki Pederimiz Duası’nın bu son 
dileğini güçlendirmek için yapuğı eklenti Kilise’nin insanlığını 
gösterir. Evet, Tann’ya dünyayı, kendimizi, pek çok bireyi ve hay
atı neredey'se day'anılmaz kılan kötülüklerden çeken insanları kur
tarması için de dua edebiliriz ve etmeliyiz de.

Göklerdeki Pederimiz Duası’nın son dileğinin bu eklen
tisini kendimize yönelik bir vicdan yoklaması - “kötülüklerin” 
üstünlüğünü kırmada işbirliği yakanşı- şeklinde de anlayabiliriz,
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anlamalıyız. Ama yine de bunun için iyiliklerin uygun düzeni ve 
kötülüklerin “kötü” ile olan ilişkisi görüşünü kaybetmemeliyiz. 
Dileğimiz yüzeyselliğe gömülmemeli; Göklerdeki Pederimiz Du- 
ası’nın bu yorumunda bile esas nokta hala “günahlardan kurtul
mamız, “kötülüklerin” özü olarak “kötülüğü” tanımamız ve 
bakışımızın yaşayan Tanrı’dan asla sapmamasıdır.



6. BÖLÜM

ÖĞRENCİLER

Şimdiye kadar dikkate aldığımız Isa’nın yaptıklarının tüm 
aşamalarında İsa’nın, ilan ettiği ve davranışlarıyla topladığı yeni 
ailesinin “biz”i ile yakından ilişkili olduğu açıkça görüldü. Ortaya 
açıkça çıka ki bu “biz” prensipte evrensel olmayı hedefler: 
Doğumla gelen bir hak değil de kendisi Tanrı’nın yaşayan Kutsal 
Yasa’sı olan İsa ile birlikteliğe dayanır. Yeni ailenin bu “biz”i 
düzensiz değildir. İsa, misyonunu devam ettirecek ve bu yeni ai
leye düzen ve şekil verecek olan, özellikle kendisinin seçtiği kişi
lerin içözüne seslenir. İsa bu nedenle On İki kişilik grubu 
oluşturdu. “Havari” adı, özünde bu grubu aşmaktaydı ama daha 
sonra giderek On İki ile sınırlandı. Örneğin her zaman On İki 
havariden söz eden Luka’da havari, On İkilerin yerine kullanılan 
eşanlamlı bir sözdür. “Havari” sözcüğünün kullanımının 
gelişimiyle ilgili, tartışılan geniş çaplı sorunları burada irdeleme
ye gerek yok; şimdilik sadece İsa’nın en yakın öğrenciler toplu
luğunun oluşumunu gösteren en önemli metinleri dinleyelim.

Bunun için ana metin Markos 3,13-19’dur. “İsa dağa 
çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler” 
şeklinde başlar (Mar. 3,13). Buna yol açan olaylar göl kıyısında



6. Öğrenciler 167

gerçekleşti ve şimdi İsa günlük yaşamın işleri ve eylemleri üze
rinde yükseklerdeki yere, Rab ile birlikteliğinin yeri anlamına 
gelen “dağa” çıkar. Luka bu noktayı paralel bir anlaümla daha 
canlı bir biçimde vurgular: “O günlerde İsa, dua etmek için dağa 
çıka ve bütün geceyi Tann’ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca 
öğrencilerini yanma çağırdı ve onların arasından, havari diye ad
landırdığı On İki kişiyi seçti ” (Luk. 6,12).

Öğrencilerin çağrılması bir dua olayıdır; onlar adeta 
Peder ile birliktelikten, dua ile kazanıldılar. Tamamen işlevsel ol
maktan uzak olan On İkilerin çağrılması derin ilahi bir anlam 
kazanır: Onlann çağrılması Oğul’un Peder ile yakınlığından kay
naklanır ve oraya kök salar. Bu aynı zamanda İsa’nın “Bu nedenle 
ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler gön
dersin” (Mat. 9,38) dediği sözlerini anlamak için başlangıç nok
tası olarak gereklidir: Bir işverenin işçileri aradığı şekilde Tann’nın 
hasadındaki işçileri seçivermeyiz. Onlar için Tann’dan her zaman 
istekte bulunulmalı ve Tanrı’nın kendisi bu hizmet için onları 
seçmelidir. Bu teolojik özellik Markos’un “İsa arzu ettiği kişiler 
için ona yalvardı.” ifadesinde vurgulanır. Kendinizi havari yapa
mazsınız —bu kişinin de Peder ile arzu birliğinde olmasını gerek
tiren bir seçim olayıdır, Tann’nın arzusunun özgür seçimidir.

Metin şu şekilde devam eder: “Kendisiyle beraber ol
sunlar ve müjdeyi yaysınlar diye havari adını verdiği onikileri atadı 
(kelime anlamıyla havari yapa) (Mar. 3,14). İlk düşünmemiz 
gereken ifade kulağımıza tuhaf gelen “On İki yapa” ifadesidir. 
Gerçekte İncil Yazarı bu sözleri, Eski Andaşma’nın (1 Kr. 12,31; 
13,33) terminolojisinde yer alan rahipliğe atanma için kullandığı 
sözleri alır ve bu şekilde havarilik kurumunu rahiplik hizmeti 
olarak belirtir. Dahası seçilenlerin her birinin adlandırılmasıyla, 
aslında onlarla Rab’bin adlarıyla çağırdığı İsrail Peygamberleri 
arasında bir bağ oluşur. Bu şekilde Markos havarilik kurumunu 
rahiplik ve peygamberlik hizmetlerinin birleşimi olarak sunar
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(Feuillet, Etudes, s.178). “On iki yapa”: On İki, İsrail’in sembo
lik sayısıdır — Yakup’un oğullannın sayısı. Onlardan, Sürgün’den 
sonra sadece Yahuda boyu kalmış olsa da İsrail’in on iki, boyu 
türedi. Bu bakımdan O n İki sayısı İsrail’in kökenine bir geri 
dönüştür ve yine aynı zamanda bir ümit simgesidir: Tüm İsrail 
yeniden kurulur ve on iki boy yeniden toplanır.

On İki -boyların sayısı- aynı zamanda da Tanrı’nın 
yeniden doğan Halkının bütünlüğünü ifade eden sonsuzluk 
sayısıdır. On İki, Havariler üzerine kurulu olan, bu evrensel in
sanların atalarının yerini alır. Vahiy Kitabı’nda bulunan Yeni 
Kudüs’ün imgesel anlaumında On İki sembolü, Tanrı’nın hacı 
halkının bugününü geleceğinin ışığında görmesine ve bunu ümit 
ruhuyla aydınlatmasına yardım eden görkemli bir model olarak 
aynntılı işlenir (Va. 21,9-14): Geçmiş, şimdi ve gelecek On İki’ye 
bağlı olarak gözden geçirilirse birbiriyle kaynaşır.

İsa’nın Natanyel’e gerçek doğasına bir bakış sunduğu ön- 
bildirisi için de bu doğru bir koşuldur: “Sonra da, ‘Size doğrusunu 
söyleyeyim, göğün açıldığını, Tann meleklerinin İnsanoğlu üze
rinde yükselip indiklerini göreceksiniz’ dedi” (Yu. 1,51). İsa ken
disini burada yeni Yakup diye tanıtır. Yakup, başının yanında 
kurulan göğe yükselen bir merdiven üzerinde Rab’bin melek
lerinin inip çıkukları bir rüya görür. Bu rüya İsa ile birlikte gerçek 
olur. Onun kendisi “cennetin kapısıdır” (Yar. 28,10-22). O  gerçek 
Yakup, ‘İnsanoğlu’, ebedi İsrail’in atasıdır.

Markos’dan metnimize geri dönelim. İsa Onikileri çifte 
görevle atar: “Onunla birlik olma ve müjdeyi duyurmak için gön
derilme”. Havarilerin İsa’yı tanımalan ve onunla kendisini sadece 
dışandan görüp dinler tarihi içinde büyük bir insan ve peygam
ber olduğunu zanneden ama onun emsalsiz olduğunu algılaya
mayan insanlara verilmeyen (Mat. 16,13) samimi yakınlaşmayı 
elde etmek için onunla olmaları gerekir. Onun Peder ile birliğini 
tanımak ve böylelikle onun gizemine tanık olabilmek için Onikiler
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İsa ile kalmalıdırlar. Matta’nın seçiminden önce Petrus’un ifade 
ettiği “Rab aramıza girdi ve çıktı” (Ha. İşi. 1,8,21) sözünün 
gerçekleştiği anda orada olmaları gerekiyordu. İsa ile harici bir
likten, ruhani birlikteliğe geçmeleri gerektiği söylenebilir. Hâlbuki 
onlar aynı zamanda mesajını öncelikle İsrail evinin kayıp kuzu- 
lanna sonra da dünyanın her yerine dek taşıyacak olan İsa’nın 
elçileri ve havarileri olmak için oradaydılar. İsa ile birlikte olmak 
ve onun tarafından gönderilmek ilk bakışta dışlayıcı olsa da açıkça 
onlar birbirlerine aittiler. Hava-riler dünyanın en ücra köşelerine 
gitseler bile hala onunla kalmayı mümkün kılacak bir yol bulup 
onunla olmayı öğrenmelidir. Onunla olmak İsa’nın tüm varlığı 
hizmet olduğu için doğası gereği aktif hizmet hareketini de içerir.

İncil parçası onlann ne yapmaya gönderildiklerini 
söylüyor? “Duyurmak ve kötülükleri duayla kovma yetkisi” (Mar. 
3,14). Matta bu misyonun içeriğinin kısmen daha detaylı tanımını 
yapar: “İsa O n İki havarisini yanına çağınp onlara kötü ruhlar 
üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı 
her illeti iyileştireceklerdi” (Mat. 10,1). İlk görev İsa’nın mesajını, 
sözün ışığını insanlara vermek İncil’i duyurmaktır. Havariler ilk ve 
öncü Müjdecilerdir —İsa gibi Tann’nın Krallığını duyururlar ve 
dolayısıyla insanları Tanrı’nın yeni ailesi içinde toplarlar. Ama 
Tann’mn Krallığının duyurulması asla sadece sözler, asla sadece 
bilgi aktanmı değildir. Tıpkı İsa’nın bizzat kendisinin Tanrı’nın 
kişi olan Sözü’nün bir olay olması gibi bir olaydır. Onu ilan et
mekle Havariler kendilerini dinleyenleri onunla buluşmaya sevk 
ederler.

Dünya kötülüğün güçleriyle idare edildiği için bu duyuru 
aynı zamanda bu güçlerle bir mücadeledir. “İsa’yı izleyen onun 
elçisi dünyayı kötülükten kurtarmalı, kötülüğün esaretindekilere 
özgürlük getiren Kutsal Ruh’ta hayatın yeni şeklini kurmalıdır” 
(Pesch, Markusevangelium, I s. 205). Ve Henri de Lubac’ın bil
hassa gösterdiği gibi şüphecilik ve ruhsal aydınlanma yaygın ol



170 Nastralı Isa

masına karşın eski dünya gerçekten de kötülük korkusundan kur
tuluş olarak Hıristiyanlığın doğuşuna şahit oldu. Aynı şey 
günümüzde de Hıristiyanlığın kabile dinlerinin yerini aldığında, 
onların olumlu yönlerini kendininkilerle geliştirip birleştirdiğinde 
olur. Pavlus’un “Gökte ve yerde başkalan tanrı diye adlandırıl
salar da bir tek Tanrı vardır —gerçekten de pek çok tanrı pek çok 
rab bulunur- yine de bizim için tek bir Tann, Baba vardır. O  her 
şeyin kaynağıdır, bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O 
da İsa Mesih’tir. Her şey O ’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun 
aracılığıyla yaşı-yoruz” (1 Kor. 8,4) sözlerinde bu ilerleyişin 
gücünü hissederiz. Bu sözler büyük bir özgürleştiren güç an
lamına gelir -dünyayı arındıran kötülükleri kovma gücü. Dünyada 
ne denli sayıda tannlar olursa olsun, Rab tektir ve tek ilahur. Biz 
ona aitsek başka her şey gücünü yitirir, tannsallaşnnlan herşey 
cazibesini kaybeder.

Şimdi dünya mantıklı bir şey olarak görülür: ebedi bir 
akıldan çıkar ve bu yarancı sebep dünyada ve dünya üzerinde tek 
gerçek güçtür. Bir tek Rab’be iman dünyayı gerçekten özgür kılan 
ve onu “mantıklı” kılan tek şeydir. İman bulunmazsa dünya 
sadece daha mantıklıymış gibi görünür. Gerçekteyse saptanamaz 
olası güçler şimdi hak iddiasında bulunur; dünyanın mantık 
değerlerine sınır çizen ve insanın ayrıştıramayacağı belirsizliklerle 
insanı yüz yüze bırakan evrenin akdcı yapısına bakış sunan 
“tesadüfi oluşum teorisi” ortaya çıkar. İsa Mesih’in elçilerinin esas 
ve daimi görevi, dünyayı kötülükten kurtarmak, ebedi yaratıcı ne
denden ve onun kurtaran iyiliğinden kaynaklanıp yine onu işaret 
eden nedenin ışığında dünyayı kurmaktır.

Efeslilere Mektubu’nda Aziz Pavlus bir defasında Hıris
tiyanlığın bu kötülüğü kovma özelliğini başka bir açıdan tanım
ladı: “Son olarak Rab’de, O ’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in 
hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahlan 
kuşanın. Çünkü savaşımız ete ve kana karşı değildir. Ama yöne



6. Öğrenciler 171

timlere, yetkilere bu karanlık dünyanın egemen güçlerine, 
kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal kuvvetlerine karşıdır” (Ef. 
6,10-12). Günümüzde şaşırtıcı hatta rahatsız edici bulduğumuz 
bu Hıristiyanlık mücadelesinin tanımını Heinrich Schlier şöyle 
açıklar: “Düşmanlar şu ya da bu kişi değildir, hatta kendim bile 
değilim. Onlar etten kandan olanlar değil... Sürtüşme daha deri
ne iner. Bu hiç durmaksızın gelmeye devam eden bir sürü düş
mana karşı olan savaşnr; onlar gerçekten hareketsiz kılınamaz ve 
belli bir adları yoktur, sadece bir araya gelmiş topluluklardır. 
Onlar ayrıca göklerdeki varlıklann durumunda oldukları için 
üstün konumları nedeniyle insan üzerinde üstün bir avantaja 
sahip olarak başlarlar. Onların üstün durumda olmalannın başka 
bir nedeni de onların durumunun anlaşılmaz ve yıkılmaz ol- 
malandır — nede olsa onlar konumlan sayesinde kendi etraflannda 
dağılan ve istedikleri şekilde hareket eden göksel varlıklardır. 
Sonuçta bu düşmanlar hakiki ve öldürücü olan kötülükle dop- 
doludurlar” (Brief an die Epheser, s. 291).

İçinde Hıristiyanın imanın kendisine acayip ve saçma 
görünmesini sağlamaya çalışan bilinmeyen bir atmosfer, havada 
bulunan bir şey tarafından tehdit edildiği dünyamızın buradaki 
tanımını kim görmezden gelebilir? Ve insanın onurunu, hatta tüm 
varlığını tehdit eden dünyanın her yerindeki tinsel atmosferin 
zehrini kim görmezden gelebilir? Her insan bireysel olarak, hatta 
toplumlar ümitsizce bu güçlerin merhametindeymiş gibi 
görünüyor. Hıristiyanlar sadece kendi kaynaklanyla bu tehdidi 
kontrol edemeyeceğini bilir. Ama imanda dünyanın tek gerçek 
Rab’bi ile birlikte olmakla “Tanrı’nın koruyucu zırhına” sahip 
olurlar. İsa’nın tüm bedeniyle birlikte olan kişinin Tann’nın iman 
armağanının hayatın saf nefesini -Yaratanın nefesi, dünyaya tek 
sağlık verecek olan Kutsal Ruh’un nefesi- oluşturduğunu bilerek 
bu güçlere karşı koymasını sağlar.

Kötülükleri kovma görevi yanı sıra Matta iyileştirme
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görevini de ekler. Onikiler “her hastalığı ve her illeti iyi-leştirmek 
üzere” gönderildiler (Mat. 10,1). İyileştirme, havarilik hizmeti ve 
Hıristiyanlık inancının genel olarak esas ölçüsüdür. Eugen Biser 
Hıristiyanlığı “terapi dini”, iyileştirme dini diye adlandıracak kadar 
ileri gider (Eimveisung). Yeterli derin bir seviyede anlaşıldığında 
bu “kurtuluşun” tüm içeriğini ifade eder. Tek gerçek Rab adına 
kötü ruhları kovma ve dünyayı onlann karanlık tehdidinden kur
tarma yetkisi, bu gizemli güçleri harekete geçirme girişimleri 
yoluyla herhangi bir sihirli iyi-leştirme anlayışını kabul etmeyen 
yetkinin aynısıdır. Büyüyle iyi-leştirme her zaman kötü olanı 
başka birine çevirme ve kötü ruhlan ona karşı olur duruma ge
tirme becerisi ile bağlantılıdır. Rab’bin üstünlüğü, Rab’bin 
hükümdarlığı tam olarak iyilik olan ve İyiliğin kendisi olan tek 
Rab’bin müdahalesiyle bu güçlerin etkisiz kılınması anlamına 
gelir. İsa Mesih’in elçilerinin iyi-leştirme gücü büyülü ruhlannk- 
ine karşıdır, bu güç dünyanın tıbbi anlamda da kötülüklerini yok 
eder. İsa ve Onikiler tarafından gerçekleştirilen iyileştirme mu
cizelerinde Rab dünya üzerinde bağışlayıcı gücünü gösterir. Bu 
mucizeler esasen Tanrı’nın kendisini işaret eden ve insanı Tan- 
rı’ya karşı harekete geçirmeye hizmet eden “işarederdir”. Sadece 
Tann ile birlik olmak insanın iyileşmesinin gerçek süreci olabilir.

İsa’nın kendisi ve havarileri için iyileştirme mucizeleri bu 
nedenle İsa’nın bizde Rab, dünyada Rab olması anlamına gelen 
Tann’nın Krallığından başka bir şey olmayan daha derin bir şeyle 
ilgili davranışlarının etraflı çeşitliliği içindeki ikincil unsurdur. 
Kötülükleri kovma kötü ruh korkusunu ortadan kaldırdığı ve 
dünyayı -Tanrı’nın hikmetinden geleni- bizim insani mannğımıza 
teslim ettiği gibi Tann’nın gücüyle iyileşme de hem Tann’ya imanı 
hem de akıl güçlerini iyileştirme hizmetinde kullanmayı gerek
tirir. Burada sözü edilen “akıl” hiç kuşkusuz çok açık bir 
kavramdır — Tann’yı algılayabilen bu şekilde de insanı beden ve 
ruh birliği içinde tanıyan anlayış şeklidir. İnsanı her kim gerçek
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len iyileştirmeyi arzu ederse, onu bu bütünlük içinde görmeli ve 
sonuçta tedavinin sadece Tann’nın sevgisiyle olabileceğini bilme
lidir.

Markos İncil’indeki metnimize geri dönelim. Onikilerin 
görevini belirttikten sonra Markos onları isim isim listeler. Henüz 
gördüğümüz gibi bu, onların görevinin peygamberlik yönünün 
bildirilmesidir. Rab bizi adımızla tanır ve bizi bu adla çağınr. Bu
rada Kutsal Kitap’ın ve geleneksel inanışın ışığında Onikiler 
grubunu oluşturan bireylerin her birini tanıtmayacağız. Bizim için 
önemli olan tüm grubun oluşturulmasıdır ve bu, grup çok 
çeşitlilik gösterir.

Gruptakilerin iki üyesi Zelot birliğinden gelir: Luka 
6,15’de ‘Zelot’ diye adlandırılan Simon ile son bilimsel in
celemelere göre Matta ve Markos’da aynı anlama gelen ‘Kenanlı’ 
diye bahsedilen Yahuda. İskariyot sözcüğü sadece ‘Kariyot’ lu 
adam anlamına gelebilir ancak Zelodann en ateşli türü olan Sicar- 
ian’ı da işaret edebilir. Bu harekete adını veren Yasa’ya karşı ateşli 
bağlılık yanlılan kendilerine, herkesin huzurunda putperest olan 
bir İsrailliyi öldüren Fineas’dan (Say. 25,6-13) Karmel Dağında 
Baal (Fenike, Kartaca tannsı) rahiplerini öldürten İlyas’a (1 Kr. 
18) ve İsrail’in imanını yok etmeye çalışan Yunanlı kral Anti- 
ochus’un girişimine karşı, kralın buyruğu uyarınca (1 Mak. 2,17- 
28) herkesin gözleri önünde kurallara uyarak tanrılara kurban 
adamak üzere olan bir adamı öldürmekle ayaklanma çıkartan 
Makabelerin Atası Matatiyas’a kadar İsrail tarihinin büyük mu
taassıplarını örnek olarak aldı. Zelodar, tarihteki bu ateşli fa
natikler zincirini kendilerine zamanlarındaki işgalci Romalılara 
karşı savaşmak için bir miras olarak kabul ettiler.

Onikiler grubu içinde başka bir aykın kişi olarak vergi 
toplayıcısı olan idari gücün yanında çalışan ve sosyal mevkisi 
gereği toplum suçlusu diye sınıflandırılan Levi-Matta’yı buluruz. 
Onikiler arasındaki esas grup Genesaret Gölündeki balıkçılardan
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oluşur. İsa’nın ‘Kefas’ kaya diye çağıracağı Simon açıkça, büyük 
ağabeyi Andreas ve İsa’nın gök gürültüsü oğullan ‘Boanerges’ 
lakabını verdiği Zebede oğulları Yuhanna ve Yakup ile birlikte 
çalıştığı bir balıkçı birliğinin (Luk. 5,10) başıydı. Bazı ilahiyatçılar 
bu ismin de Zelotiar hareketiyle ilişkili olduğunu söyleseler de bu 
muhtemelen doğru değildir. Bu açık bir şekilde Yuhanna İn- 
cil’inde de ortaya çıkan, İsa’nın onların asi karakterlerine işaret 
etme şeklidir. Son olarak Pasah Bayramı’nda İsa’nın Kudüs’e giri
şinde, onunla Zeytin Dalı Bayramı’nda İsa ile görüşmek için 
gelen yunanca konuşan Yahudilerin kendilerini tanıtnklan Fili- 
pus ve Andreas adlı iki yunanlı kişi daha bulunur (Yu. 12,21).

Tüm Onikilerin İsrail’in kurtuluşunu bekleyen imanlı ve 
dine bağlı Yahudiler olduklarını kabul edebiliriz. Ancak gerçek 
düşünceleri, İsrail’in nasıl kurtulacağı hakkındaki görüşleri 
bakımından son derece aykırı çeşitlikte bir topluluktu. Bu bizim 
onlann İsa’nın yeni gizemli yoluna, üstesinden gelinmesi gereken 
çeşitli gerginliklere giderek alışmalarının ne denli güç olduğunu 
anlamamıza yardım eder. Örneğin Zelodarın İsa’nın Izdırabıyla 
birleşmeden önce ateşli imanlan hakkında Yuhanna İncil’inin bize 
söylediği (Yu. 2,17) şevklerinden ne kadar arınmalan gerekliydi? 
Onun tutkusu Haç üzerinde tamamına ulaşır. Hakikaten bu denli 
çeşitli sayıdaki geçmiş, mizaç ve yaklaşım içindeki Onikiler, tüm 
zamanlann Kilisesi’ne ve bu insanları İsa’nın ızdıraplarında 
saflaştınp birleştirme zorlu görevine kişilik kazandınrlar.

Sadece Luka bize İsa’nın Onikilere benzeyen yetmiş 
(veya yetmiş iki) kişilik bir gruptan oluşan ve benzer bir görevle 
gönderilen ikinci bir grubu oluşturduğundan söz eder (Luk 10,1- 
12). On iki sayısı gibi yetmiş sayısı da (ya da yetmiş iki, yazmalar 
ikisinden birine işaret eder) semboliktir. Yasanın Tekrarı 32,8 ve 
Çıkış Kitabı 1,5’in kanşımına dayanan yetmiş dünyadaki ulusların 
sayısı olarak düşünülürdü. Çıkış Kitabına (1,5) göre yetmiş Mısır’a 
giden Yakup’a eşlik eden insanların sayısıydi; “onların hepsi
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Yakup’un soyundandı”. Yaygın olarak kabul edilen Yasanın 
Tekran Kitabı’nın 32,8 son versiyonu şöyle der: “En yüce olan 
uluslara miraslarını verdiğinde, insanlann oğullarını ayırdığında, 
İsrail oğullarının sayısına göre insanlann sınırlarını koydu.” -Bu 
Mısır’a göçleri sırasında Yakup’un evinin yetmiş üyesini işaret 
eden bir ifadedir. İsrail’i simgeleyen on iki oğlun yanı sıra tüm 
dünyayı temsil eden ve bu nedenle de Yakup ve İsrail ile bir çeşit 
bağlanusı olduğu düşünülen yetmiş kişi bulunur.

Bu geleneksel inanış aynı zamanda, İsa’dan önceki 
Üçüncü Yüzyılda hazırlanan Eski Andaşma’nın yamanca ter
cümesinin Kutsal Ruh’un özel esinlemesi altındaki yetmiş (veya 
her biri İsrail’in on iki boyunu temsil eden altı kişiyle birlikte yet
miş iki) ilahiyatçı tarafından oluşturulduğunu söyleyen Aristeas’ın 
Mektubu’nda aktanlan söylencenin geri planını da oluşturur. Söy
lence İsrail’in imanının uluslara açılımı olarak bu tercümenin yo
rumlanma şeklidir.

Ve aslında Septuagint eski çağların sonuna doğru pek 
çok arayış içindeki ruhu İsrail’in Tanrısı’nayöneltmekte ikna edici 
bir rol oynadı. Daha önceki söylenceler inanılırlıklannı yitirmişd; 
felsefi tektanrıcılık insanları Tanrı ile canlı bir ilişkiye taşımada 
yeterli olmadı. Bu nedenle pek çok kültürlü adam felsefi olarak 
anlaşılmayan ama iman tarihi içinde yukardan, göklerden verilmiş 
olan İsrail’in tektanncılığındaki Tann’ya yeni bir erişim buldu. 
Pek çok şehir havra ibadetine, bu şekilde de İsrail’in inancına eşlik 
eden tam Yahudi olmayı ne isteyen ne de gerçekleştirebilen Tan- 
rı’dan korkan imanlı “putperestlerin” şekillendirdikleri halkaya 
şahit oldular. En eski Hıristiyanlık misyonerlik faaliyetinin ilk 
dayanağını bu çerçevede buldu ve yayılmaya başladı. Şimdi en so
nunda bu insanlar bütünüyle İsrail’in Tanrısı’na ait olabilirdi 
çünkü bu Tanrı —Pavlus’un onun hakkında söylediklerine 
bakılırsa- İsa’da gerçekten de tüm insanlann Tannsı haline geldi. 
Şimdi nihayet İsa’yla Tann’nın Oğlu olarak inanmakla, Tann’nın
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Halkı arasında tam üye olabilirlerdi. Luka Onildlerin yanı sıra yet
miş kişilik gruptan bahsettiğinde bunun anlamı açıktır: onlar 
dünyadaki tüm halkları kasteden Incil’in evrensel yapısını bildirir.

Bu noktada Luka’ya özgü olan başka bir ayrıntıdan söz 
etmek uygun olabilir. Sekizinci bölümün giriş cümlelerinde bize 
İsa’nın Onikilerle dolaşırken ve öğretirken kadınların da onlara 
eşlik ettiklerini anlaür. Üç kadının isimlerini verdikten sonra ekler: 
pek çok kişi onlara ellerindekilerle yardım ediyordu” (Luk. 8,3). 
Onikilerin havarilikleriyle kadınların havariliği arasındaki farklılık 
belirgindir; her bir gruba verilen görev oldukça farklıdır. Diğer 
İncillerin de değişik yollarla gösterdiklerini Luka açıklığa kavuş
turur; “pek çok” kadın daha samimi imanlılar topluluğuna aittiler 
ve onların imanla dolu olarak İsa’yı izlemeleri Haç’ın ayakları 
dibinde ve Diriliş’de canlı bir biçimde gösterildiği gibi bu toplu
luğun temel özelliğidir.

Belki bu noktada İncil Yazarı Luka’ya özgü olan diğer 
birkaç belirgin detaya dikkat çekmek iyi olacak. Kadınların değer
ine özellikle hassasiyet gösterdiği gibi, o fakirlerin de Müjdeci
sidir ve onun “yoksullar için tercihli seçimi” besbellidir.

Ayrıca o Yahudiler için özel bir anlayış gösterir; hem 
Matta hem de Yuhanna’da izlerini bırakan Sinagog ve doğan 
Kilise arasındaki ilk ayrılıkla başlayan ızdıraplar Luka’da hiçbir 
yerde bulunmaz. Yeni şarap, eski şarap veya yeni şarap tulumlan 
hikâyesini sona erdirme şeklini özellikle önemli görüyorum. 
Markos’da şöyle yazılıdır: “Hiç kimse eski şarabı eski tulumlara 
doldurmaz. Yoksa şarap tulumları padatır, şarap da tulumlar da 
mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur” (Mar. 2,22). Bu 
parça Matta’da (9,17) da benzer şekildedir. Luka bize aynı sözleri 
aktarır ama sonuna şunları ekler: “Üstelik hiç kimse eski şarabı 
içtikten sonra yenisini istemez. ‘Eskisi güzel’ der” (Lk. 5,39). 
“Eski şarapla” kalmayı arzu edenler için bunu bir anlayış sözü 
olarak yorumlamak için iyi bir neden var gibi görünüyor.
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Son olarak tamamen Luka özellikleri konusunda, bu 
Müjdeci’nin Isa’nın duasına onun davranışlan ve sözlerinin kay
nağı olarak farklı bir dikkat çektiğini defalarca gördük. Bize 
İsa’nın sözleri ve davranışlarının tamamının onun ruhen Peder 
ile birliğinden, Peder ve Oğul ile diyalogundan kaynaklandığını 
gösterir. Kutsal Kitap’ın “esinlenme”den oluştuğuna ve bu söz
lerin Kutsal Ruh’un rehberliği altında özel bir şekilde geliştiğine 
ikna olmak için iyi bir nedenimiz varsa o zaman Luka gelene
ğinin tam bu belirli yönlerinin bizim için Isa’nın gerçek şahsının 
temel hadannı koruduğuna da ikna olmak için iyi bir nedenimiz 
var.
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YEDİNCİ BÖLÜM

BENZETMELERDEKİ BİLDİRİ

BENZETMELERİN YAPISI VE AMACI

Hiç şüphe yok ki benzetmeler İsa’nın öğretisinin özünü 
meydana getirir. Uygarlıklar gelip geçerken, bu hikâyeler can
lılıkları ve insancıllıklanyla bizi yeniden etkilemeye devam eder
ler. İsa’nın benzetmeleri hakkında özlü bir kitap yazan Joachim 
Jeremias, İsa’nın benzetmelerinin Pavlusunkilerle veya Yahudi 
ilahiyatçılannınkilerle kıyaslandığında “belli bir kişisel karakteri, 
benzersiz bir açıklığı ve basitliği, eşsiz ustalık isteyen yapısını” 
gösterdiğini ifade etmekle çok haklıdır (The Parables of |esus, s. 
12). Burada muhtemelen Aramice metnin, içinde parladığı dilin 
özgünlüğü yüzünden doğrudan yaşarken ve öğretirken İsa’ya olan 
yakınlığı gösteren bir anlam ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da 
kendimizi İsa’nın dönemindekilerle, hatta havarilerinkiyle aynı 
konumlarda bulmamıza rağmen her bir benzetmeyle bize ne 
söylemek istediğini defalarca sormaya ihtiyacımız var (Mar. 4,10). 
Benzetmeleri doğru biçimde anlama gayreti Kilise tarihi b o y u n c a  

hep var olmuştur. Tarihsel-eleştiri yorumlan bile defalarca kendi
lerini düzeltmek zorunda kalmıştır ve bize kesin bir bilgi vere
mezler.

Eleştiri yorumlarının büyük ustalarından biri olan Adolf
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Jülicher onları açıklamada, içinde kesin bir formül bulunmuş gibi 
yorumculuk dalında yeni bir aşama başlatan İsa’nın benzetmeleri 
hakkında iki ciltlik bir kitap çıkardı (Die Gleichnisreden Jesu, 
1899; 2nd ed. 1910). Jülicher, alegori ve benzetme arasındaki 
büyük farklılığı vurgulamakla işe koyulur: alegori aruk oldukları 
gibi kabul edilmeyen eski çağa ait otoriter dini metinleri yorum
lamak için Helen kültüründe bir metot olarak ortaya çıktı. Bun
lardaki cümleler şimdi artık sözcük anlamının arkasında saklı olan 
gizemli içeriği maskeleyen semboller şeklinde açıklanırlar. Bu, 
metinlerin dilinin mecazi konuşmalar diye anlaşılmalarını 
mümkün kıldı; parça parça ve adım adım açıklandıklannda şimdi 
metnin gerçek anlamı olarak ortaya çıkan felsefî düşüncenin 
mecazi anlatımları olarak anlaşılırlar. İsa’nın bulunduğu çevrede 
anlatılan bir öyküde mecaza başvurmak en yaygın alegoriyi kul
lanma şekliydi; bu nedenle benzetmeleri bu yapı çerçevesinde ale
goriler olarak yorumlama önem kazandı. İnciller defalarca saçtığı 
tohumlar yol kenarına, taşlık yere, çalılar arasına veya bereketli 
toprağa düşen adam benzetmesi gibi İsa’nın dudaklarındaki ben
zetmelerin alegorik yorumlarına kendi içinde yer verir (Mar. 4,1- 
20). Jülicher, kendi payına İsa’nın benzetmelerini alegoriden 
kesin bir şekilde ayırır; ‘alegorinin aksine benzetme, kendimizin 
bir tek düşüncesini ifade etmek amacıyla tasarlanmış en geniş an
lamda tek “belirgin ana fikri” olan gerçek yaşamdaki iletişimin 
bir parçasıdır der. İsa’nın dudaklarından dökülen alegorik yo
rumlar bir ölçüde yanlış anlaşıldığı için sonradan yapılan ek
lemeler olarak değerlendirilir.

İçeriğinde Jülicher’in benzetme ve alegori arasında yap- 
Uğı ayrımla ilgili temel düşüncesi doğrudur ve her yerde derhal 
ilahiyatçılar tarafından benimsendi. Yine de, onun teorilerindeki 
sınırlamalar giderek ortaya çıkmaya başladı. Benzetmeler ve ale
gori arasındaki farklılık bu denli manüklı olmasına rağmen on
ların köklü ayrılığı ne tarih, ne de yazın çerçevesinde
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doğrulanabilir. Yahudilik de özellikle vahiy yazınında alegorik 
konuşmalardan faydalandı; benzetme ve alegorinin mükemmel 
bir şekilde birbiriyle kaynaşması mümkündür. Jeremias, İbra- 
nicedeki ‘mashal’ (benzetme, muammalı konuşma) sözcüğünün 
geniş çeşitlilikteki türlerden oluştuğunu gösterdi: benzetme, 
teşbih, alegori, fabl, atasözü, vahiysel metinler, bilmeceli 
hikâyeler, semboller, pseudonym, hayali kişiler, örneklemeler, 
makale, taruşma, özür, yalanlama, iğneleme (sf. 20). Üslup 
eleştirisi benzetmeleri kategorilere ayırma yoluyla gelişmelerini 
sağlamaya çalışmıştı: “Metafor, benzeti, benzetme, teşbih, ale
gori, örnekleme,” arasında bir farklılık çizildi.

Benzetmenin türünü tek bir ededi çeşide indirgemek bir 
hataysa, Jülicher’in tanımlamayı düşündüğü tek çarpıcı nokta olan 
benzetmenin tek ana düşüncesi olduğu varsayımı daha da de
modedir. İki örnek yeterlidir. Jülicher’e göre zengin akılsızla ilgili 
benzetme (Luk. 12,16-21) insanların en zenginlerinin bile her an 
Rab’bin gücü ve merhametine tamamıyla muhtaç olduğu mesajını 
iletmeyi amaçlar. İnsafsız olan ev sahibiyle ilgili benzetmenin ana 
düşüncesinin (Luk. 16,1-8) şu olduğu söylenir: “Mutlu bir gele
ceğin koşulu olarak bu anı akıllıca kullanmak”. Jeremias haklı 
olarak şu yorumu yapar: “Benzetmelerin bize hakiki dindar in
sanlığı duyurduğu söylendi; onlar dünyanın sonuyla ilgili an
lamından arındırılmışlardır. Belli belirsiz bir şekilde İsa, çarpıcı 
metaforlar ve hikâyeler aracılığıyla basite indirgenmiş teolojiyle 
ahlaki kurallan aşılayan bilge bir öğretmene “yenilikçi havariye” 
[Jülicher,II,483J dönüştürülür. Ama o bu kişinin kendisi olamaz. 
C.WF. Smith daha açıkça kendini ifade eder; “Hiç kimse güzel 
ahlakı güçlendirmek adına eğlenceli hikâyeler anlatan bir öğret
meni haç üzerinde öldürmezdi” (The Jesus of the Parables, s. 17; 
Jeremias s. 21’den alıntı).

Burada konuya bu denli detaydı giriyorum çünkü za
manlarında kusursuz bilimsel kanıt ve güvenilir tarihsel yazın
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olarak görülen Katolik araştırmacıların bile hayranlık ve imren
meyle kabullendikleri laik araştırmaların sınırlarına bakışımıza 
yardım eder. Dağdaki Konuşma ile bağlantılı olarak gördük ki 
İsa’ya ahlakçı, bilge ve bireysel ahlak öğretmeni olarak tanımlayan 
yorum şekli, tüm önemli tarihsel anlayışına rağmen teolojik açı
dan yoksul kalır ve İsa’nın gerçek şahsına yaklaşmaz bile.

Jülicher, zamanının ruhuna uygun düşen tamamıyla in
sancıl terimlerin etkisinde “en çarpıcı noktaya” yakalamış ol
masına karşın daha sonra bu yakın eskatoloji olarak tanımlandı: 
Benzetmelerin tümü sonuçta “Rab’bin Krallığının” yaklaşan so
nunun duyurusu olarak sayıldı. Ancak bu da metinlerin çeşitlili
ğine zarar verir çünkü yakın eskatolojiye bağlı olarak yapılan 
yorumlar çok sayadaki benzetmeye j’alnızca yapay olarak uygu
lanabilir. Karşılaştırma yoluyla Jeremias doğru şekilde her bir 
benzetmenin kendi koşulu ve böylece kendi özel mesajı olduğu 
gerçeğinin altını çizdi. Bu düşünceyle İsa’nın mesajının özü olarak 
ortak bir bağlantı arayışına devam etmekle birlikte benzetmeleri 
konularına göre dokuz gruba ayardı. Jeremias burada İngiliz yo
rumcu C.H. Dodd’a borçlu olduğunu kabullense de aynı za
manda çok önemli bir noktada kendisini ondan uzaklaştırır.

Dodd, benzetmelerin konu yönelimini ‘Rab’bin hüküm
darlığı ve krallığına” doğru çevirmeyi incelemelerinin merkezi ha
line getirdi ama Alman yorumcunun yakın kıyamet yaklaşımını 
reddetti ve eskatolojiyi Kristolojiyle birleştirdi: Krallık İsa’nın 
kendisiyle gelir. Krallığı işaret etmekle benzetmeler İsa’ya kral
lığın gerçek modeli olarak gösterirler. Jeremias, Dodd’un ‘fark 
edilen eskatoloji’ adını verdiği bu tezini kabul edemeyeceğini his
setti ve bunun yerine “gelişmekte olan fark edilen eskatoloji” 
hakkında konuştu (s. 230). Böylece sonuçta, oldukça kısıtlı şek
liyle Alman yorumcunun temel düşüncesini, yani İsa’nın Rab’bin 
Krallığı’nın (dünyevi) gelişinin yakın olduğunu duyurduğunu ve 
bunu benzetmeler aracılığıyla çok çeşidi yollarla dinleyicilerine
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sunduğunu kabullenir. Kristoloji ve eskatoloji arşındaki bağlantı 
bu şekilde daha da zayıflatılır. İki bin yıl sonraki bir okuyucunun 
tüm bunlardan ne anlayacağı sorusu ortada kalır. Her durumda 
hemen gelen ufuktaki kıyameti o halde şimdi bir hata olarak kabul 
etmelidir, çünkü dünyayı kökten değiştirecek olan Rab’bin Kral
lığı gelmeyen Rab ile mümkün olamayacağı gibi bu düşünceyi 
günümüz için de geçerli hale getiremez. Şu noktaya dek olan tüm 
irdelemelerimiz bizi, yakın zamanda gerçekleşecek olan dünyanın 
sonu beklentisinin, İsa’nın mesajının önceden alınması olduğunu 
kabul etmeye sevk etti. Aynı zamanda bu fikrin İsa’nın tüm söz
lerine öylece mal edilemeyeceği açığa çıktı ve bunu İsa’nın 
mesajının ana konusu şekünde ele almak onlan abartmak olurdu. 
Bu anlamda Dodd, metinlerin gerçek gücü bakımından daha 
doğru bir yol üzerindeydi.

Dağdaki Konuşma hakkındaki incelememizden, aynı za
manda da Göklerdeki Pederimiz Duası’nın yorumundan gördük 
ki İsa’nın öğretisindeki en derin konu kendi gizemi, Rab’bin 
aramızda olduğu Oğlun gizemi ve sözünü yaşattığıdır; Rab’bin 
Krallığı’nın gelmekte olduğunu ve kendi şahsında gelmiş 
olduğunu duyurur. Bu bakımdan Dodd’un temelde haklı 
olduğunu takdir etmeliyiz. Evet, İsa’nın Dağdaki Konuşmasını 
isterseniz “eskatolojik” duyuru olarak anlayabilirsiniz ama bu son, 
onun gelişiyle anlaşılan Rab’bin Krallığıdır. Bu nedenle “farkın- 
dalık aşamasındaki eskatoloji” hakkında konuşmak çok uygun
dur: Gelen kişi olan İsa, bununla birlikte tüm tarih içerisinde 
gelmekte olandır ve sonuçta O bu “gelişi” hakkında bizimle 
konuşmaktadır. Bu anlamda jeremias’ın kitabının son sözlerine 
tamamen katılabiliriz: “Rab’bin lütuf yılı geldi. Çünkü örtülü olan 
Krallığı her sözle ve her benzetmeyle ışıldayan kişi, Kurtancı gös
terildi” (s. 230).

O halde bizim tüm benzetmeleri gizli ve İsa’da 
“Kişileşen Rab’bin Krallığına” iman etmeye çok yönlü davetler
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olarak yorumlamamız için iyi nedenlerimiz bulunuyor. Ama 
İsa’nın benzetmeler hakkında söylemiş olduğu kırgın bir ifade 
yolumuzu tıkıyor. Sinoptik İncillerin üçü de bize havarilerin 
tohum eken adam benzetmesinin anlamına ilişkin sorusuna 
İsa’nın önce neden benzetmelerle konuştuğunu açıklayan genel 
bir yanıt verdiğini söyler. İsa’nın yanıtının özünde Sinoptiklerin 
değişik şekillerde aktardığı Yeşaya Kitabı’ndan sözler bulunur 
(Yşa. 6,9). Jeremias’ın titizlikle taruştığı tercümesinde Markos’un 
metinleri şöyle der: “Tanrı’nın Egemenleiği’nin sırları size açık
landı, ama dışarda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır, öyle 
ki,(yazıldığı gibi) ‘Bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anla
masınlar da, dönüp bağışlanmasınlar” (Mar. 4,12; Jeremias s. 17). 
Bunun anlamı nedir? İsa’nın benzetmelerinin amacı, onun 
mesajını ulaşılmaz kılmak ve sadece kendisinin yorumladığı ben
zetmelerin birkaç seçilmiş küçük bir grup için mi ayrılmış ol
masıdır? Benzetmelerle kapıları açmak değil de kilitlemek mi 
kastedildi? Rab ayrımcı mı -herkesi değil de sadece seçilmiş olan 
küçük bir azınlığı mı istiyor?

Rab’bin gizemli sözlerini anlamak istiyorsak onları 
İsa’mn adından söz ettiği Yeşaya’nın ve sonucunu bildiği yolu
nun ışığında okumalıyız. Bu sözleri dile getirmekle İsa kendisini 
Peygamberler silsilesine dahil eder, onun kaderi bir peygamberin 
kaderidir. Ayrıntılı olarak alınan Yeşaya’nın sözleri İsa’nın ak- 
tardıklanndan daha ürkütücü ve acıdır. Yeşaya Kitabı’nda şöy'le 
der: “Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklannı ağırlaşür, gö
zlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürek
leri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar” (Yşa. 6,10). 
Peygamberler başarısız olur: Onlann mesajı yaygın düşüncenin 
aksine ve hayatın rahat alışkanlıklarının çok ötesine gider. Sadece 
onların başarısızlıktan sayesinde sözleri etkili olur. Peygamber
lerin bu başarısızlığı tüm İsrail tarihi üzerinde asılı duran belirsiz 
soru işaretidir ve kesin bir şekilde insanlık tarihi içinde durmak
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sızın tekrarlanır. Hepsinden öte bu, yine defa-larca İsa Mesih’in 
kaderidir. O Haç üzerinde son bulur. Ancak yine bu Haç büyük 
bir bereket kaynağıdır.

Ve burada beklenmedik şekilde Sinoptiklerin İsa’nın bu 
sözlerini aktardıkları yerdeki konu olan tohum eken adam ben
zetmesiyle bir bağlantı görürüz. İsa’nın tüm mesajında tohum 
simgesinin ne kadar önemli bir rol oynadığı dikkat çekicidir. 
İsa’nın zamanı, havarilerin zamanı, ekim ve tohum zamanıdır. 
Rab’bin Krallığı tohum şeklinde mevcuttur. Dışarıdan 
bakıldığında tohum çok önemsiz bir şeydir. Gözden kaçması ko
laydır. Rab’bin Krallığının simgesi olan hardal tohumu tohum
ların en küçüğü olmasına karşın içinde gelecekteki büyük bir ağacı 
banndınr. Tohum ilerde var olacak olanın şimdiki varlığıdır. Gele
cek olan, tohum içinde saklı bir şekilde bulunmaktadır. Bu bir 
vaadin varlığıdır. Paskalya’da Kudüs’e Girişi’nde İsa pek çok 
tohum benzetmesini özetledi ve onların tam anlamını ortaya 
çıkardı: “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa 
düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir ” (Yu.
12.24). İsa’nın kendisi buğday tanesidir. Haç üzerindeki “başarısı
zlığı” tam olarak az olandan çok olana, herkese giden bir yoldur: 
“Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime 
çekeceğim” (Yu. 12,32).

Peygamberlerin başarısızlığı, onun başarısızlığı şimdi 
farklı bir ışılda görülür. Bu tam olarak öncelikle “onların 
döndüğü, Rab’bin de onları affettiği” noktaya ulaşma yoludur. 
Herkesin gözlerinin ve kulaklarının açılması için bir yöntemdir. 
Haç üzerinde benzetmelerin gizi çözülür. Veda Konuşmalarında 
İsa, bunun hakkında şöyle der: “Size bunları [örtülü bir şekilde] 
benzetmelerle anlatum. Öyle bir saat geliyor ki, artık benzetme
lerle konuşmayacağım; Baba’yı size açıkça tanıtacağım” (Yu.
16.25). O halde benzetmeler Haçın gizemi hakkında gizli bir şek
ilde konuşur; bundan bahsetmekle kalmazlar, kendileri onun bir
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parçasıdır. Çünkü tam olarak benzetmeler İsa’nın tanrılığının 
gizeminin görülmesini sağladıklanndan inkâra yol açarlar. Adalet
siz kötü bağcılar (Mar. 12,1-2) benzetmesinde olduğu gibi ben
zetmelerin Haç yolu üzerindeki duraklar olduğu sonunda açıklığa 
kavuşur. Benzet-melerde İsa yalnızca Rab’bin Sözü’nün tohu
munu saçan kişi değil aynı zamanda da meyve vermek için 
toprağa düşüp ölen tohumun kendisidir.

O halde, Rab’bin yazılı sözünün doğasına bağlı kalmak 
şartıyla çeşitli tarihi kısımlarına rağmen içinde tutarlı mesajını 
ifade eden Kutsal Kitap’ı ve özellikle İncil’i genel bir bütünlük 
içinde okursak, İsa’nın benzetmelerinin anlamıyla ilgili rahatsız 
edici açıklaması bizi kendilerinin en derin anlamına taşır. Aynı za
manda benzetmelerin insanın bakış açısına özgü noktadan ele 
alındığı Kutsal Kitap’ın içinden azar azar toplanan bu tamamıyla 
teolojik açıklamayı izlemek faydalı olabilir. Benzetme tam olarak 
ne demekür? Benzetmenin anlatıcısı neyi ifade etmeye çalışıyor?

Dinleyenlerine yeni bir bilgi aktarmak isteyen her 
eğitimci, her öğretmen doğal olarak örnek veya benzetmelere 
sürekli başvurur. Örnekleri kullanmakla, o ana dek dinleyenlerin 
anlayış sahasından uzakta bulunan bir gerçeğe dikkaderini çeker. 
O ana kadar algılayamadıklan bir şeyin nasıl onların deneyim alanı 
içinde bulunan bir gerçek aracılığıyla görülebileceğini göstermek 
ister. Benzetmeyi köprü olarak kullanarak daha önceden biline
meyene ulaşsınlar diye benzetme aracılığıyla uzakta olan bir şeyi 
onların ulaşabilecekleri bir noktaya taşır. Burada iki yönlü bir 
hareket söz konusudur. Bir taraftan benzetme, üzerinde 
düşünüldüklerinde dinleyenlere uzaktaki gerçekleri yakına getirir. 
Diğer yandan da dinleyenlerin kendileri bir yolculuğa sevk edilir
ler. Benzetmenin içindeki güç, seçilen kavramın kendini aşan 
özelliği, insanlann kendilerini güvenle bu güce bırakmaya ve var 
olan ufuklarının ötesine gidip önceden bilinmeyen şeyleri anla
maya davet eder. Bunun anlamı; benzetmenin öğrenmekte olan
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kişinin işbirliğini talep etmesiyle birlikte o kişiye bir şey yak
laştırmakla kalmadığı, onun da benzetmenin hareketine katılması 
ve bununla yoluna devam etmesi gerektiğidir. Bu noktada ben
zetmelerinin neden problemler yarattığını görmeye başlı-yoruz: 
insanlar bazen bunlardaki gücü bulma yetkisine sahip değillerdir 
ve kendilerini bunun yönlendirmesine bırakmayı bilemezler. 
Özellikle de kendi kişisel yaşamlarını etkileyip değiştiren ben
zetmelerde söz konusu olduğu gibi, insanlar gerekli görülen 
harekete eşlik etmeye isteksiz olabilirler.

Bu bizi tekrar görmek görmemek, işitmek ve anlama
makla ilgili İsa’nın sözlerine götürüyor. Çünkü İsa, gerçekten bizi 
ilgilendirmeyen bir çeşit soyut bilgiyi bize aktarmaya çalışmıyor. 
Bizi gözlerimizin dayanamayacağı Rab’bin gizemine, bu yüzden 
de kaçmaya çalışacağımız ışığa yöneltmek zorudadır. Bunu bizler 
için mümkün kılmak için bizim günlük yaşantımızın gerçekleri 
ve bu dünyada var olan şeyler aracılığıyla ilahi ışığın nasıl par
ladığını gösterir. Bize her gün karşılaşabileceğimiz olaylar 
aracılığıyla ve böylece eğer doğru yolda gitmek istiyorsak her 
günkü yaşamımızda izlememiz gereken gerçek yolun ne 
olduğunu, her şeyin gerçek temelini göstermek ister. Bize Rab’bi 
gösterir: soyut olan Rab’bi değil, hayatımıza giren bizim elimiz
den tutmak isteyen etkin Rab’bi. Günlük olaylar aracılığıyla bize 
kim olduğumuzu bu şekilde de bize ne yapmamız gerektiğini gös
terir. Bizden taleplerde bulunan bilgiyi aktanr; sadece bildikler
imize katkıda bulunmakla kalmayıp yaşantılanmızı da değiştirir. 
Bizi bir armağanla zenginleştiren bilgidir: “Tanrı sana giden 
yolda”. Ama aynı şekilde bu, talepte bulunan bir bilgidir: “İmanlı 
olun ve iman rehberiniz olsun”. Reddetme olasılığı mümkündür 
çünkü benzetme gerekli kanıta sahip değildir.

Binlerce akla yatkın itirazlar olabilir —sadece İsa’nın 
döneminde değil tüm nesiller arasında hatta belki günümüzde 
daha da fazla. Çünkü Tann’ya gerçeğin berraklığını dışlayan bir
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gerçek kavramı geliştirdik. Gerçek olarak önemli olan tek şey 
deneylerle kanıtlanabilen şeylerdir. Rab deneylere mecbur kılına
maz. Çölde İsrail halkına yaptığı azar tam da buydu: “Yapdklanmı 
görmelerine karşın, atalannız orada beni sınayıp denediler” (Mez. 
95,9). Rab, gerçeğin modern anlayışının söylediği dünya 
aracılığıyla görülemez. Ve bu yüzden onun bizden talep ettiğini 
kabul etmemiz için daha az sebep vardır: Ona Rab olarak inan
mak ve buna göre yaşamak tamamıyla mantıksız bir koşul gibi 
görünüyor. Bu durumda benzetmeler gerçekten de görmemeye, 
anlamamaya ve “yüreğin katılaştınlmasına” yol açar.

Yine de bunun anlamı benzetmelerin sonuçta bu 
dünyada Rab’bin gizliliğini ve Rab’bi tanımanın kişiden her 
zaman tüm varlığını talep ettiği gerçeğini ifade etmesidir ki böyle 
bir bilgelik yaşamın kendisiyle birdir ve “tövbe” etmeden var ola
maz. Çünkü günahla mühürlenmiş bu dünyada yaşantılarımızın 
çekim gücü “ben” ve “kendim” zinciri ile ağırlaşır. Bu zincirler 
yeni bir yaşama girebileceğimiz başka bir çekim alanına bizi yer
leştiren yeni bir sevgi adına özgür kalmamız için kınlmalıdır. Bu 
anlamda Rab’bi tanımak sadece görülür hale gelen Rab’bin sevgi 
armağanıyla mümkündür ama bu armağan da kabul edilmelidir. 
Bu bakımdan benzetmeler İsa’nın mesajının özünü yansıurlar. 
Yani Haçın gizemi benzetmelerin içinde yazılıdır.

LUKA İNCİLİNDEN ÜÇ ÖNEMLİ BENZETME

İsa’nın benzetmelerinin önemli kısmını gösterme gi
rişimi bile bu kitabın kapsamını çok genişletecektir. Bu nedenle 
Luka İncili’ndeki inanan ve inanmayan okuyucuyu ister istemez 
derinliği ve güzelliğiyle aynı şekilde tekrar tekrar etkileyen üç 
önemli benzetmeyle sınırlı kalmak istiyorum: İri Samiriyeli, Kay
bolan Oğul ve Zengin Adamla Lazarus benzetmeleri.
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İyi S amiriydi (Luk. 10,25-37)
İyi Samiriyeli öyküsü temel insani soruya ilişkindir. 

İlahiyat hukukçusu, başka bir deyişle yorum ustası, İsa’ya şu 
soruyu yöneltir: “Ebedi yaşamı kazanmak için ne yapmam gerek
lidir?” (Luk. 10,25). Luka bu ilahiyatçının İsa’yı denemek mak
sadıyla bu soruyu sorduğunu belirtir. Kendisi Kutsal Kitap ilmi 
almış olan bu kişi Kutsal Kitap’ın da bu soruyu nasıl yanıdadığını 
bilir ama o Kutsal Kitap’ı resmi şekilde incelememiş olan bu 
peygamberin bu konuda ne söyleyeceğini görmek ister. İsa 
sadece, ona bildiği Kutsal Kitap’ı işaret eder ve cevabı kendisinin 
vermesini sağlar. İlahiyatçı Yasanın Tekran (6,5) ve Levililer 
(19,18) Kitabı’nda söylenenleri birleştirerek cevabı verir ve hedefe 
doğru ulaşır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, 
bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin 
gibi seveceksin” (Luk. 10,27). Bu soruya ilişkin olarak bu çifte 
emirde tam anlamıyla yer alan İsa’nın öğretisi Yasa’nınkinden 
farklı değildir. Ancak şimdi kendi sorusunun cevabını mükem
mel şekilde bilen bilge adam kendini haklı çıkarmak duru
mundadır. Kutsal Kitap’ta yazılı olan sözler tartışmasızdır ama 
bunların günlük yaşama nasıl geçirilmeleri gerektiği usta yorum
cular arasında bile gerçekten çelişkili olan tartışmalı sorular ortaya 
çıkarır.

Esas soru “komşu” sözcüğüyle neyin kastedildiğidir. 
Kutsal Kitap delil gösterilerek desteklenen yaygın olan görüş, 
“komşu” sözcüğünün kişinin kendi halkından olan bireyi ifade 
ettiğiydi. Halk ise herkesin birbirine karşı sorumlu olduğu 
dayanışma halindeki topluluktur. Bu topluluk içindeki her birey 
toplumca desteklenir ve bu şekilde her bireyden içinde hayatını 
sürdürdüğü onu barındıran aynı topluluğun bir parçası olarak 
gördüğü diğerlerine kendisi gibi davranması beklenir. O halde 
bunun anlamı, başka halklara mensup olan yabancı bireyler bizim 
komşumuz değil mi? Bu ifade İsrail’in kendisi Mısır’dayken ya
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bancı olarak yaşadığı gerçeği düşünülürse yabancıları da sevme 
ısrarında olan Kutsal Yazılara ters düşerdi. Bu soru sınırların 
nerede çizileceğine ilişkin bir çelişki konusu olarak kaldı. Genel 
olarak konuşmak gerekirse sadece bir toplumda “misafir” olarak 
bulunan kişi dayanışma halindeki topluluğun bir üyesi ve 
“komşusu” olarak kabul edilirdi. Teri-min diğer nitelikleri de 
geniş kabul gördü. Bir geleneksel inanışa göre dinsizleri, düş
manla işbirlikçi hainleri ve dinden dönenleri komşu olarak kabul 
etmeye gerek yoktu (jeremias, s. 202). Kısa bir süre önce (M.Ö. 
6. ve 9. yıllarında) Kudüs civarında Pasah Bayramı sırasında Tapı
nak bölgesini “ölmüş kişilerin kemiklerini saçarak” kasti olarak 
kirlettikleri için Samiriyelilerin de komşu olmadıklarına inanılı
yordu.

Şimdi sorunun bu şekilde yöneltilmesiyle İsa karşılık 
olarak Kudüs’ten Eriha’ya gitmekte olan, haydudar arasına düşüp 
elinden her şeyi alınan ve yol kenarına yarı ölü şekilde terk edilen 
adam benzetmesiyle cevap verir. Bu mükemmel gerçeklikte bir 
öyküydü, çünkü Eriha yolunda bu tür saldırı olaylan çok yaygındı. 
Bir rahip ve Levili —kurtuluşu bilen ve Yasa’nın profesyonel 
hizmetkârları olan Yasa Yorumcularından yanına yaklaşırlar ama 
durmadan geçip giderler. Bu kişilerin aslında taş yürekli insanlar 
olduklarını sanmamıza gerek yok; belki onlar kendileri de kork
tular ve mümkün olduğunca hızlı şekilde kente ulaşmaya çalışıy
orlardı ya da belki de deneyimsiz-diler ve bu adama özellikle hiç 
yardım edilemeyecekmiş durumdaymış gibi göründüğü için ne 
şekilde yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Bu noktada tahminen 
bir tüccar olan sık sık yolun bu kısmından geçme fırsatı bulan ve 
belli ki en yakın konaklama yerinin sahibiyle tanışıklığı olan 
Samiriyeli, başka bir deyişle İsrail’in birliği içindeki topluluğa ait 
olmayan ve saldınya uğrayan kurbanı “komşusu” olarak görme 
mecburiyetinde olmayan bir kişi çıkagelir.

Bununla bağlantılı olarak bir önceki bölümde İncil
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Yazarı ’nın Kudüs yolundayken kendisine kalacak yer sağlamak 
için İsa’nın önden elçilerini gönderdiğini ve onların bir Samiriye 
köyüne girdiklerini anlattığını hatırlamamız gerekiyor: “Ama 
Samiriyeliler İsa’yı yüzü Kudüs’e dönük olduğundan kabul 
etmediler. Gökgürültüsü Oğulları lakaplı havarileri Yakup ve 
Yuhanna öfkelenip İsa’ya, ‘Rab, bunları yok etmek için bir 
buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?” dediler (Luk. 
9,52). İsa onların böyle yapmasını yasakladı. Konaklama yeri 
başka bir köyde bulundu.

Ve şimdi Samiriyeli devreye giriyor. O ne yapacak? 
Dayanışmanın gerektirdiği zorunlulukların sınırlarının derecesini 
sorgulamıyor. Ebedi yaşam için gerekli olan erdemlerin neler 
olduğunu da sormuyor. Başka bir şey gerçekleşiyor: Yüreği sız
lıyor. Kutsal Kitap İbranice orijinalinde annenin rahmini ve ana 
şefkatini gösteren sözcüğü kullanıyor. Adamı bu halde görmek 
onu duygusal olarak sarsan, ruhunu etkileyen kötü bir olaydır. 
Metni bugün “merhamete sahipti” şeklinde tercüme etmekle ori
jinal canlılığını hafife alırız. Ruhunda aniden çakan bir merhamet 
şimşeğiyle o da her tehlikeyi ve sorgulamayı hiçe sayan bir komşu 
olur. Sorulan sorunun yükümlülüğü burada böylece değişiyor. 
Konu artık hangi diğer kişinin benim komşum olduğu veya ol
madığı değildir. Soru benim hakkımdadır. Ben komşu olmalıyım 
ve bunu yaptığımda diğer kişiye “kendim” olarak değer veririm.

Eğer soru “Samiriyeli de benim komşum mudur?” ol
saydı yanıt bu durumda verilen olayda o zaman için her halde 
hayır olacaktı. Oysa İsa şimdi tüm konuyu başından çeviriyor: 
Samiriyeli, yabancı kendini komşu kılıyor ve yüreğimin derin
liğinde komşu olmam gerektiğini öğrenmem gerektiğini ve ce
vabın kendimde olduğunu bana gösteriyor. Yüreği diğer kişinin 
ihtiyacına sarsıcı şekilde açık olan seven bir kişi olmak zorun
dayım. O zaman komşumu bulurum ya da daha iyisi o zaman 
ben komşum tarafından bulunurum.
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Bu benzetmenin açıklamasını yapan Helmut Kuhn, met
nin şüphesiz sözcük anlamının ötesine gitmekle birlikte onun 
özündeki mesajı bildirmeyi başarır. “Politik terimlerdeki dostluk 
sevgisi ortaklann eşitliğine dayanır” diye yazar. Oysa İyi Yürekli 
Samiriyeli ile ilgili simgesel benzetme tam aksine kişiler arasın
daki büyük eşitsizliği vurgular: toplumun içindeki yabancı, 
Samiriyeli isimsiz diğer kişiyle karşılaşır; yardım eden kişi ken
disini acımasız bir soyguncunun çaresiz kurbanı karşısında bulur. 
Benzetmenin önerdiği kutsal sevgi “agape”, verirsen veririm 
prensibiyle yönetilen tüm politik uzlaşmalara son verir ve bu ne
denle onun olağanüstü yapısını gösterir. Prensibindeki mantık 
açısından benzetme bu uzlaşmalann ötesine geçmekle kalmayıp 
aynı zamanda da onlan altüst ederek yıkar: Sonuncular ilk olacak 
(Mat. 19,30) ve yumuşak başlı olanlar yeryüzünü miras alacaklar” 
(Mat. 5,5) (Liebe s. 88). Tek bişey açıktır: Yeni bir evrensellik sah
neye çıkıyor ve “Ben Var Olanım” ruhumun derinliklerinde 
yardımıma ihtiyacı olan tüm insanlara kardeş gerçeği üzerinde 
duruyor.

Benzetmenin konu geçerliliği çok açıktır. Bunu dünya 
toplumunun değişik yönlerine çevirdiğimizde Afrikalı insanların 
nasıl soyulup yağmalandığı gördüğümüzde, bu bizi ilgilendirme- 
lidir. O zaman onlann nasıl bizim komşularımız olduklarını de
rinden anlarız; bizim yaşam tarzımız, içinde bulunduğumuz 
tarihsel koşullar onlann elindekini zorla aldı ve bunu yapmaya 
devam ediyor. Her şeyden önemlisi bizim onlann ruhunu 
yaralamış olmamız açısından bu doğrudur. Onlara kendi ge
leneklerinde çok iyi ve değerli olan herkesi bütünleştirip tamam
layacak olan Rab’bi, İsa’da yakınımıza gelen Rab’bi vermek yerine 
içinde sadece güç ve çıkann değerli olduğu, yoz-laşma ve ahlak
sızlığın güçlenmesinin doğal karşılanması için ahlaki değerlerin 
yok edildiği, Rab’bin bulunmadığı kuşkucu ve çıkarcı bir dünya 
sunduk. Ve bu sadece Afrika için geçerli değildir.
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Hiç şüphesiz sunmamız gereken maddi yardımı ver
meliyiz ve kendi yaşam tarzımızı sorgulamamız gerekir. Ama 
sadece maddi şeyler verdiğimizde her zaman çok az veririz. Ve biz 
soyulan ve ezilen insanlarla çevrili değil miyiz? Seks turizmi, insan 
tacirliği ve uyuşturucunun kurbanları ruhen harap olmuş, maddi 
zenginlik içinde kimsesiz kalmışlar. Tüm bunlar bizi ilgilendirir, 
bizden komşumuzun gözü ve yüreğine ve onları sevmemiz için 
de cesarete sahip olmamızı ister. Çünkü daha önce de 
söylediğimiz gibi rahip ve Levili duyarsızlıklarından ötürü değil de 
korktukları için geçip gitmiş olabilirler, iyiliğin bedeli olabilecek 
risk, içimizde tekrar öğrenmemiz gereken bir şeydir ama sadece 
kendi içimizde iyi olabilirsek bunu yapabiliriz, kendi içimizde 
“komşular’sak ve bizden beklenen hizmet şekli için gözlerimizi 
açabilirsek, bu bizim için mümkün olabilir; çevremizde ve hay
atımızın geniş alanında da bizden beklenen budur.

Kilise Babalan benzetmeyi Kristoloji olarak anladılar. 
Belki bunun alegorik bir hikâye, metinle ilgisi olmayan bir yorum 
olduğunu söyleyenler olabilir. Ama tüm benzetmelerin her 
birinde ayrı bir şekilde İsa’nın bizi kendisi olan Rab’bin Kral
lığında imana davet etmek istemesini göz önüne aldığımızda o 
zaman Kristolojiye göre yorumlama asla tamamen yanlış yo
rumlama değildir. Bir anlamda metindeki iç potansiyeli yansıtır 
ve tohum gibi ondan çıkıp büyüyen bir meyve olabilir. Kilise Ba
balan benzetmeyi dünya tarihine bağlı olarak görürler: Yolda 
soyulan ve yan ölü şekilde yerde yatan adam gerçekte soyguncu
lar arasına düşen genel anlamdaki Adem oğlunun simgesi değil 
midir? Yaratılan insanın, yabancılaşan, ezilen ve kendi tarihi 
boyunca suiistimal edilen insan olduğu doğru değil midir? İn
sanlığın büyük çoğunluğu hemen hemen her zaman baskı altında 
yaşar; diğer taraftan bu baskıyı yapanlar gerçek insan değil mi ya 
da onlar çarpıtılmış karikatürler, insanlığın yüzkaraları mıdır? Yal
nızca maddi açıdan düşündüğü için bize soyguncular arasına
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düşen adamın canlı imgesini bırakan Kari Marx yabancılaşmanın 
gerçek özüne ulaşamamış olsa da “yabancılaşan insanı” canlı bir 
şekilde anlata.

Ortaçağa ait teoloji, benzetmeyle verilen iki bildirimi, 
ezilen insanın durumu hakkındaki temel antropolojik ifadeler 
olarak yorumladı. Öncelikle metin saldırının kurbanının soyul
duğunu (spoliatus), İkincisi ölesiye dövüldüğünü (vulneratus; Luk
10,30) söyler. Ortaçağ âlimleri bunu insanın yabancılaşmasının 
iki boyutu şeklindeki ifadeler olarak ele aldılar. İnsan almış olduğu 
doğaüstü lütfün ihtişamından yoksundur ve doğasında yara 
almıştır derler. O halde bu bir alegori örneğidir ve hiç şüphesiz 
sözcük anlamından çok öte bir anlam taşır. Öyle olmasına karşın 
yine de insanlık tarihi üzerine çöken iki çeşit yaralanmayı tanım
lamak için bir girişimdir.

Kudüs’ten Eriha’ya giden yol böylece insanlık tarihinin 
bir simgesine dönüşür; kenarında yarı ölü yatan insan tüm in
sanlığı simgeler. Rahip ve Levili geçip gider; sadece dünyevi tar
ihten, sadece kültürlerinden ve dinlerinden hiçbir şifa gelmez. 
Saldırıya uğrayan kurban her insanın simgesiyse, Samiriyeli de 
sadece İsa Mesih’in simgesi olmalıldır. Bizler için uzak ve yabana 
olan Tann’mn kendisi yaralanmış olan yarattığı insanı gözetip 
bakmak için yola koyulur. Bizden çok uzakta olmasına karşın 
Tanrı, İsa Mesih’te kendisini bizim komşumuz yapu. Kutsal 
Gizemlerin iyileştirici armağanının simgesi olan davranışla 
yaralarımız üzerine yağ ve şarap döker ve bizi konaklama yerine, 
bize bakılması için gerekeni yaptığı ve bunun bedelini ödemek 
için depozito bıraktığı Kilise’ye getirir.

Kilise Babaları arasında değişiklik gösteren alegorinin 
bireysel detaylarını güvenle göz ardı edebiliriz. Ama tarihin yol 
kenarında insanın yabancı ve çaresiz yerde uzandığını ve İsa Mesi
h’te Tanrı’nın kendisinin insanın komşusu olarak geldiğini 
söyleyen önemli bakış bizi ilgilendiren benzetmenin daha derin



194 Nasıralı Isa

yönü olarak memnuniyetle kabul edebileceğimiz bir bakıştır. Ben
zetmede söz edilen güçlü emir dolayısıyla hafifletilmez, aksine 
şimdi ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. Metnin gerçek amacı 
olan büyük sevgi teması yalnızca şimdi tam genişliğini kazanır. 
Çünkü şimdi hepimiz kurtuluşa ihtiyacı olan “yabancılar” olduğu
muzu fark ederiz. Şimdi karşılığında “seven kişiler” olabilelim 
diye Rab’bin kurtaran sevgi armağanına her birimizin ihtiyacı 
olduğunu fark ederiz. Biz de komşular olabilelim diye kendisini 
komşu kılan Rab’be her zaman ihtiyaç duyduğumuzu fark ederiz.

Bu olaydaki iki karakter her bir insan için geçerlidir. 
Özellikle bizim elimizden alınan “doğaüstü ihtişamın” özü olan 
sevgi konusunda herkes “yabancılaştı”; herkes önce iyileştirilmeli 
ve Rab’bin armağanlarıyla donanmalıdır. Ama o zaman herkes 
aynı zamanda da İsa’yı takip edip onun gibi olmak için bir 
Samiriyeli olmaya davet edilir. Bunu yaptığımızda doğru şekilde 
yaşarız. Her birimizi ilk seven İsa’ya benzediğimizde doğru şekil
de severiz (1 Yu. 4,19).

iki Ürkek Kardeş Benzetmesi 
(Kaybolan Oğul ve Yivde Kalan Oğul) 
ve İyi Yürekli Baba (Luk. 15,11-32)
Belki İsa’nın benzetmelerinin en güzeli olan bu ben

zetme, mirasyedi oğul benzetmesi diye de bilinir. Mirasyedi oğul 
karakterinin çok canlı bir şekilde çizildiği doğrudur ve hem iyi 
hem de kötü kaderi öyle yürek parçalayıcıdır ki kaçınılmaz olarak 
öykünün gerçek merkezi olarak görülür. Oysa gerçekte öykünün 
üç kahramanı bulunur. Jeremias ve diğerleri bu öykünün, ben
zetmenin aslında gerçek özü olan iyi yürekli baba benzetmesi diye 
adlandırılmasının daha iyi olacağını söylerler.

Diğer yandan Pierre Grelot ikinci kardeş karakterinin 
oldukça önemli olduğunu gösterir ve bu nedenle —kendi değer
lendirmeme göre doğru bulduğum- en doğru adlandırma iki
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kardeş benzetmesi olması gerektiği yönündedir. Bu, Luka 15,1 Vlc 
“Vergi toplayanlar ve günahkarlar onu dinlemek için yanına gidiy
orlardı. Ferisiler ve yazıcılar ‘Bu adam günahkârları kabul edip 
onlarla yemek yiyor’ diye söylendiler.” şeklinde anlatılan ben
zetmenin anlatılmasına yol açan durumla doğrudan bağlantılıdır. 
Burada iki “erkek kardeşle”, Ferisiler ve yazıcılar bir tarafta gü
nahkârlar ve vergi toplayanlar diğer tarafta olmak üzere iki grup
la karşılaşıyoruz. İsa üç benzetmeyle karşılık verir: evde kalan 
doksan dokuz koyun ve bir kayıp koyunla ilgili benzetme; kayıp 
dinar benzetmesi ve son olarak yeni bir anlatıma şu sözlerle 
başlar: “Bir adamın iki oğlu varmış” (15,11). Öykü her iki oğulla 
ilgilidir.

Bu benzetmeyi anlatmakla İsa geçmişe doğru uzanan bir 
geleneğe başvuruyor, çünkü Eski Antlaşma’ntn tamamında iki 
erkek kardeş simgesi yer almaktadır. Habil ve Kain ile başlayarak 
İsmail ve İshak’a, Esav ve Yakup’a dek devam eder, Yakup’un 
Yusuf’a karşı olan on bir oğlunun davranışlarında bir kez daha 
değiştirilmiş bir şekilde yansıtılır. Tann tarafından seçilen kişilerin 
tarihine iki kardeş arasındaki kayda değer iletişim hükmeder ve 
Eski Antlaşma’da çözümsüz bir sorun olarak kalır. Tarih içinde 
Tanrı’nın yeni bir zamanda müdahalesinde İsa, bu konuyu 
yeniden ele aldı ve ona yeni bir değişim kazandırdı. Matta’da 
bizim benzetmemizle ilgili olan iki erkek kardeşle ilgili bir bölüm 
bulunur: bir kardeş babasının arzusunu yerine getirmek istediğini 
söyler ama aslında bunu yerine getirmez; İkincisi babasının is
teğine hayır der ama daha sonra pişman olur ve kendisine ver
ilen işi tamamlar (Mat 21,28-32). Burada da konu olan 
günahkarlar ve Ferisiler arasındaki ilişkidir; burada da metinde 
sonuçta bize seslenen Rab’be bir kez daha EVET demek çağrısı 
bulunur.

Şimdi adım adım benzetmeyi takip etmeye çalışalım. İlk 
karşılaştığımız kişi mirasyedi oğuldur ama daha en başta babanın
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yüce gönlünü de görürüz. Küçük oğlunun mirastan payını istediği 
dileğini kabul ederek mirası böler. Özgürlük verir. Küçük oğlunun 
neler yapabileceğini gözünde canlandırabilir ama onun kendi yo
luna gitmesine müsaade eder.

Oğul “uzak bir diyara” yolculuk eder. Kilise Babaları 
yukarıda yazılanları babanın dünyasından -Tanrı’nın dünyasın
dan- ruhen uzaklaşma, ilişkinin yürekten kopması, kendine ait 
olan her şeyden büyük kaçış şeklinde yorumlarlar. Oğul miras
tan payını çarçur eder. Sadece kendini mutlu etmek ister. Her şeyi 
bitirene dek hayaU tatmak ister. Kendi anlayışına göre hayatın 
tüm nimederine sahip olmayı ister. Artık hiçbir emre ve otoriteye 
tabi kalmak istemez. Köklü bir özgürlük arar. Sadece kendisi için 
yaşamak, her tür sorumluluktan özgür olmak ister. Hayatın tadını 
çıkanr; kendini tamamen tek başına hisseder.

Tanrı’ya ve onun Yasası’na karşı günümüzdeki çağdaş 
isyan ruhunun burada açıkça yansıtıldığını görmek bizim için zor 
mu? Bir zamanlar bağımlı olduğumuz her şeyi geride bırakmak ve 
sınırsızca özgür olma arzusu? Oğulun israf ettiği mal için ben
zetmede kullanılan yamanca sözcük yaman felsefe dilinde “öz” 
anlamına gelir. Mirasyedi kendi özünü israf eder.

Sonunda her şeyi tüketir. Bir zamanlar tamamıyla özgür 
olan o şimdi gerçek bir köledir -domuz yemi yemekten bile 
mudu olacak bir domuz çobanı. Özgürlüğü yalnızca istediğini 
yapmak ve kendi yollarına sahip olmak için keyfi bir özerklik 
olarak algılayan kişiler, bir aldatmaca içinde yaşarlar çünkü doğası 
gereği insan paylaşılan bir varlığın parçasıdır ve onun özgürlüğü 
de paylaşılan bir özgürlüktür. Doğasında değerler ve yrönergeler 
bulunur ve ruhsal olarak bu yönerge ve değerlerle birlik olması 
özgürlüğün ta kendisidir. Yanlış bir bireysel özerklik bu şekilde 
kişiyi köleliğe yöneltir: zaman içinde tarih bize bunu açıkça 
öğretti. Yahudiler için domuz pis bir hayvandır ve bu yüzden 
domuz çobanı ifadesi insanın en uç noktada yabancılaşması ve
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kimsesizliği anlamına gelir. Tamamen özgür olan kişi zavallı bir 
köleye dönüşür.

Bu noktada “değişim” baş gösterir. Önceden kendisinin 
tamamıyla özgür olduğunu düşünen mirasyedi oğul kay
bolduğunu fark eder -evinde özgürdü, babasının evindeki 
hizmetkârlar şimdi ondan daha özgürdür. İncil (Luk. 15,17) 
“Kendine geldi” der. “Uzak diyarlarla” ilgili olan bölümde olduğu 
gibi bu sözler Kilise Babalarının felsefi açıdan düşünmelerini 
sağladı: Evden uzakta, özünden uzakta yaşamakla bu adam 
kendinden de uzağa sürüklendi. Kendi varlığının gerçeğinden 
uzak yaşadı.

Yüreğinin değişmesi pişmanlığı, onun yabancılaştığını 
gerçekten “yabancı diyarlarda” dolaştığını fark etmesi ve bunu 
kabul edip kendine dönmesinde gerçekleşir. Kendisinde bulduğu 
şey bir oğlun gerçek özgürlüğüne ve babasına işaret eden bir 
pusuladır. Eve geldiğinde söylemeye hazırlandığı konuşması onun 
şimdi yapmakta olduğu ruhsal yolculuğunun boyudarını bize 
açıklıyor. Sözleri gösteriyor ki şimdi tüm hayatı pek çok çölden 
geçen, kendine, babasına ve “eve” yönelen doğru bir gelişim 
içindedir. Varlığının gerçeğine doğru bir yolculuğa çıkmıştır ve 
bunun anlamı “yuvasıdır”. Kilise Babalan bize oğlun eve doğru 
yaptığı yolculuğunun “deneyimini” göstermekle aynı zamanda 
pişmanlığın ne olduğunu, ne tür acılar ve iç annmalar içerdiğini 
de açıklarlar ve biz güvenle onların benzetmenin özünü doğru 
biçimde anladıklarını ve günümüzde de onun geçerliliğini anla
mamıza yardım ettiklerini söyleyebiliriz.

Baba “oğlunu uzaktan görür” ve onu karşılamaya çıkar. 
Oğlun pişmanlığını dinler ve yapmış olduğu ruhsal yolculuğu 
kavrar; oğlun gerçek özgürlüğe giden yolu bulduğunu anlar. Bu 
nedenle onun bitirmesini bile beklemeden onu kucaklayıp öper 
ve sevincini kutlamak için bir ziyafet yapılmasını emreder. Bu 
sevincin sebebi mirastan aldığı payıyla ayrıldığında “ölmüş” olan



198 Nasıralı Isa

oğlun şimdi tekrar yaşamasıdır; ölümden dirilmiştir; “Kayıptı ama 
bulundu” (Luk. 15,32).

Kilise Babalan tüm gayretlerini bu sahneyi göstermeye 
adadılar. Kaybolan Oğlu Rab’bin karşılamak için dışarı çıktığı ve 
evine yeniden kabul ettiği “Adem” gibi her birimizin bir simgesi 
olarak kabul ederler. Benzetmede baba hizmetkârlarına derhal 
“ilk kaftanı” getirmelerini emreder. Kilise Babaları için bu “ilk 
kaftan” insanın başlangıçta kuşandığı ama daha sonra günahı 
yüzünden gelen cezayla kaybettiği erdemin kaftanını simgeler. 
Ama şimdi bu ilk kaftan, oğlun kaftanı ona geri ve-rilir. Şimdi 
hazırlanmakta olan şöleni, içinde ebedi şölen yemeğinin 
başlatıldığı Efkaristiya şöleni, iman şöleninin simgesi şeklinde yo
rumladılar. Yunanca metnin sözcük anlamına göre söylersek eve 
geldiğinde büyük oğlun işittiği “senfoni ve koro sesidir” —Ba
balara göre bu da Hıristiyan olmayı bir sevinç ve şölen haline ge
tiren imanın senfonisi için bir simgedir.

Ama metnin ana fikri şüphesiz bu detaylar içinde bu
lunmaz; ana fikir şimdi kesinlikle baba modelidir. Onu anlaya
biliyor muyuz? Bir baba bu şekilde hareket edebilir veya etmeli 
midir? Pierre Grelot, Isa’nın burada Eski Andaşma’yı temel 
alarak konuştuğu gerçeğine dikkatimizi çeker: Peder Tann’nın bu 
görüntüsünün ilk örneği Hoşea Kitabında (11,1-9) bulunur. 
Metin ilk olarak İsrail’in seçilmesinden ve sonraki sadakatsiz
liğinden bahseder: “Halkım sadakatsizlik içinde yaşıyor; Baal’dan 
medet umuyorlar ama o onlara vardım etmiyor” (Hoş. 11,2). Ama 
Tann, bu halkının üzüldüğünü ve şehirlerinde kılıcın kol gezdiğini 
(Hoş. 11,6) de bilir. Şimdi benzetmemizde tanımlanan aynı şey in
sanların başına gelir: “Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? 
Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? Yüreğim değişti 
içimde,alevlendi acıma duygulanm. Kızgın öfkemi başınıza 
yağdırmayacağım, Efrayim’i yeniden yok etmeyeceğim; çünkü 
ben insan değil Tann’yım, Kutsal Olan’ım aranızda” (Hoş. 11,8-
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9). Tanrı, Tanrı olduğu ve kutsal olduğu için hiçbir insanın 
davranamayacağı bir şekilde hareket eder. Tann’nm bir yüreği var 
ve bu yürek deyim yerindeyse Tann’nın kendisine karşı döner: 
Burada Hoşea’da Incil’de olduğu gibi bir kez daha ana rahminin 
simgesi aracılığıyla ifade edilen “şefkat” sözcüğüyle karşılaşırız. 
Tann’nm yüreği öfkeyi yatıştırır ve cezaya affa dönüştürür.

Hıristiyan için soru şimdi ortaya çıkar: Tüm bunlarda 
İsa’nın yeri neresidir? Benzetmede sadece Baba bulunur. Tüm 
bunlarda hiç Krsitoloji yok mu? Augustine, metnin “Baba Oğlu 
kucakladı” dediği yerde Kristoloji üzerinde çalışmayı denedi (Luk. 
15,20). “Baha’nın kollan Oğul’dur” diye yazar. Burada Oğlu ve 
Kutsal Ruh’u Baha’nın iki eli şeklinde yorumlayan İreneus’dan 
esinlenmiş olabilir. “Baha’nın kollan Oğul’dur.” Bu kolu omuz- 
lanmıza “hafif yükü” olarak koyduğunda işte o zaman aslında bu 
bize yüklediği bir yük değil bizi sevgisiyle kucakladığı sevgi 
hareketidir. Bu kolun “yükü” taşımak zorunda kaldığımız bir yük 
değil aksine bizi taşıyan ve bizi oğullar kılan sevgi armağanıdır. Bu 
oldukça çağnşım yaratan bir yorumdur ama hala metnin ötesinde 
açık bir “alegoridir”.

Pierre Grelot bu metne uyan bir yorum keşfetti ve daha 
derine indi. Kendi iyiliğini günahkârlara kam damak amacıyla daha 
önceki iki benzetmeyle olduğu gibi İsa’nın bunu kullandığı 
gerçeğine dikkat çeker; benzetmedeki babanın davranışını ken
disinin de günahkârları kucakladığı gerçeğine kanıt olarak kul
lanır. O halde İsa davranış şekliyle kendisi Babam dediği kişinin 
tanıtımı haline gelir. Böylece benzetmenin tarihi yapısına dikkat 
çekmekle, kendiliğinden kesin bir Kristoloji ortaya çıkartır. “Çek
tiği acılar ve Dirilişi bu noktayı daha da destekler: Tanrı mer- 
hamedi sevgisini günahkârlara nasıl gösterdi?” Cevap: Halen 
günahkârlar olmamıza rağmen İsa bizim için öldü (Rom. 5,8) 
sözündedir. İsa anlatılan benzetmenin içine giremez çünkü o 
Göksel Peder’in benzerliğinde yaşar ve davranışlan Peder’inkilerle
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aynı temele dayanır. Bu noktada dünyadaki misyonu sırasında 
Nasıralı İsa olarak kaldığı gibi aynı durumda şimdi Dirilen İsa 
kalır (s. 228). Gerçekten de İsa bu benzetmede kendi 
davranışlannı Peder’inkine benzetip bununla ilişkilendirerek gös
terir. O halde baba modelinde İsa -Babanın görülür davranışının 
fark edilişi- benzetmenin tam gerçek özünde yer alır.

Şimdi büyük kardeş ortada görülür. Tarlalarda çalışmak
tan eve döndüğünde evdeki şenliği işitir, nedenini öğrenir ve 
öfkelenir. Kendi malının diğer kısmını, baba malını fahişe-lerle 
israf etmiş olan bu işe yaramaz kardeşin tövbe etmesine zaman 
tanınmadan, samimiyetini gözlemeden adına derhal gösterişli bir 
ziyafet verilmesini haksızlık olarak görür. Bu onun adalet an
layışına ters düşer; diğerinin ahlaksızlığıyla kıyaslandığında onun 
çalışıp didinmekle geçen hayatının sanki hiç değeri yokmuş gibi 
gelir. Acı yüreğine oturur: “babasına ‘bak bunca yıl senin için köle 
gibi çalıştım, hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen 
bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile 
vermedin” der (Luk. 15,29). Baba büyük kardeşi karşılamak için 
de dışarı çıkar ve oğluyla şimdi yumuşak bir şekilde konuşur. 
Büyük kardeş küçük kardeşinin başından geçen ruhsal değişim
leri, olayları, uzak diyarlara yaptığı yolculukları, düşüşünü ve 
yeniden kendini buluşu hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Onun 
tek gördüğü adaletsizliktir. Ve bu itaatin, ruhsal olarak onu ra
hatsız ettiğine ve evde olmanın, oğul olarak gerçek özgürlüğün 
tadını çıkarmanın ne olduğunu fark edemediğine bakılırsa, gi
zlediği, sınırsız özgürlüğü arzuladığı gerçeğini ortaya çıkarır. 
“Oğlum, sen her zaman yanımdasın, neyim varsa şenindir” (Luk.
15,31). Baba ona İsa’nın babasıyla olan ilişkisini tanımladığı 
başkahinlik duasında kullandığı “Benim olan her şey şenindir, 
seninkiler de benimdir.” (Yu. 17,10) sözleriyle oğul olmanın 
büyük değerini açıklar.

Benzetme bu noktada kesilir; büyük kardeşin
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davranışının ne olduğu hakkında bir şey söylemez. Söyleyemez 
de çünkü bu noktada benzetme hemen bir gerçekliğe 
dönüşüverir. İsa, Baha’nın bu sözlerini günahkârlara gösterdiği 
kendi iyiliğine hiddetle söylenen Ferisiler ve din bilginlerinin 
yüreklerine seslenmek için kullanır (Luk. 15,2). Şimdi açıkça 
görüyoruz ki İsa kendisinin günahkârlara gösterdiği iyiliğini, ben
zetmedeki babanın iyiliğiyle karşılaştırır ve babaya atfedilen tüm 
sözler de kendisinin doğru kişilere atfederek söylediği sözlerdir. 
Benzetme bir çeşit uzaktaki olaya anlatmaz aksine burada İsa 
aracılığıyla gerçekleşmekte olan bir olay hakkındadır. Düşman
larının yüreğini sevgiyle okşuyor. Onlara bu eve dönüş ve piş
manlık saatindeki sevincini paylaşmaları için ısrar ediyor. İncil’de 
bu sözler yakaran bir davet şeklinde kalır. Pavlus (2 Kor. 5,20)’de 
“İsa Mesih adına yalvarıyoruz: Tann’yla barışın.” diye yazmakla 
bu ısrarlı ricayı dile getirir.

O halde İsa bunu anlattığında bir yandan benzetmenin 
tarih içindeki bir anda oldukça gerçekçi bir yeri vardır. Öte yan
dan Rab’bin sevgisi ve yakarışı devam ettiği için tarihteki anın 
ötesini işaret etmektedir. Ama şimdi bu benzetme kime an
latılıyor? Kilise Babalan genel olarak iki kardeş karakterini Yahudi 
ve putperestler arasındaki ilişki şeklinde ele aldılar. Tann’dan ve 
kendisinden çok uzaklaşan ahlaksız oğul karakterinde İsa’nın 
şimdi lütufla Rab ile birliğin kapılanın açtığı ve şimdi sevgisinin 
şölenini kutladığı putperest dünya modelini görmeleri zor olmadı. 
Aynı şekilde haldi olarak “Bu kadar yıl sana hizmet ettim, emir
lerinden hiç birine karşı gelmedim” diyen evde kalan kardeş 
karakterinde İsrail halkının kastedildiğini anlamaları da zor ol
madı. İsrail’in sadakati ve Rab anlayışı açıkça Yasa’ya böyle bir 
bağlılıkla açıklandı.

Tamamen Tann’nın inisiyatifine kalmış olan Tanrı’nın 
İsrail ile hassas konuşma girişimini metin içinde bulduğumuz 
şekle uygun olarak ele aldığımızda onlardan beklenen bu bağlılık
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Yahudilere yapılmış bir haksızlık değildir. Benzetmedeki babanın 
büyük oğlun sadakatini tartışmamakla birlikte açıkça onun oğul
luğunu da doğruladığına dikkat etmemiz gerekir: “Oğlum sen her 
zaman benimlesin ve benim olan her şey şenindir” Bunu parça 
içinde hiçbir desteği olmadığı halde Yahudileri bir yargılama şek
linde ele alırsak yanlış bir yorum yapmış oluruz.

İki kardeş benzetmesine İsrail ve putperestlere yönelik 
metnin tek boyutu olarak bakabileceğimiz gibi benzetmenin 
başka boyudan da bulunmaktadır. Neticede İsa’nın büyük kardeş 
hakkında söyledikleri sadece İsraillileri değil (çünkü ona gelen gü
nahkârlar arasında Yahudiler de vardı) ama Grelot’un da dediği 
gibi (s. 229) Tanrı’ya itaat eden doğru kişilerin en belirgin gü
nahını hedefliyordu. Bununla bağlantılı olarak Grelot “Emir
lerinden hiçbirini çiğnemedim” cümlesini vurguluyor. Çünkü 
onlar için her şeyden önce Tann kanundur; kendilerini Tann ile 
yasal bir ilişki içinde görürler ve bu ilişkide onunla doğruluk 
içindedirler. Oysa Tanrı daha yücedir: onların kuralcı Tanrfdan 
daha büyüğüne, sevgi Tannsı’na inanmalan gerekir. Bu onların 
itaaderini bir kenara bırakmaları anlamına gelmez, aksine bu itaat 
daha derin kaynaklardan akacak ve bu nedenle de daha da 
büyüyecek, daha açık, daha saf hepsinden öte daha mütevazı ola
caktır.

Daha önce değinmiş olduğumuz başka bir bakışı da 
ekleyelim: Tann’nın iyiliğine karşı olan kırgınlıkları onların kendi 
itaaderi yüzünden bu itaatin kısıdamalanna karşı hissettikleri ruh
sal bir kırgınlığın göstergesidir. Yüreklerinin derinliklerinde onlar 
da bu büyük “özgürlüğe” memnuniyetle atılmayı istemişlerdir. 
Cezalandırılmayan başkalarının yaptıklanna karşı dile getirilmemiş 
bir kıskançlık vardır. Küçük kardeşi arındıran ve onun özgür ol
manın ne demek olduğunu, oğul olmanın ne demek olduğunu 
anlamasını sağlayan deneyimlerden geçme-mişlerdir. Onlar 
aslında özgürlüklerini kölelik gibi yaşarlar ve gerçek oğulluk ol
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gunluğuna erişmemişlerdir. Onlar da hala bir yola ihtiyaç duyarlar; 
sadece Tann’nın adil olduğunu ve onun şölenini kendilerinin 
olarak kabul ederlerse bu yolu bulabilirler. O halde bu ben
zetmede İsa aracılığıyla Peder, evi hiç terk etmemiş olan bize 
gerçekten değişelim ve imanımızda sevinç bulalım diye sesleniyor.

Zengin Adam
ve l^zarus benzetmesi (Luk. 16,19-31)
Bu hikâye bize yine iki zıt karakter sunuyor: lüks için

deki yaşamını eğlence âlemi içinde sürdüren zengin adam ile iyi 
yaşamayı sevenlerin masalanndan arta kalan kırıntıları, zamanın 
geleneğine göre ellerini temizlemek için kullandıkları sonrada at
aklan ekmek parçalarını bile alamayan fakir adam. Bazı Kilise Ba
baları bu benzetmeyi de iki erkek kardeş modeline bir örnek 
şeklinde sınıflandırdılar ve bunu İsrail (zengin adam) ve Kilise 
(fakir adam Lazarus) olarak ele aldılar ancak böyle yapmakla bu
rada var olan çok farklı bir tiplemeyi yanlış anladılar. Bu çok farklı 
biten sonuç kısmında açıkça görülür. İki erkek kardeş 
metinlerinin sonucu ya açıkta kalır, ya da bir soru ve çağnyla 
biterken bu hikâye her iki kahramanın kesin olan sonunu açıklar.

Burada anlatılanları anlamamıza yarayacak bir alt yapı 
olarak Tanrı’nın önünde çığlıkları yükselen fakirlerin olduğu bir 
dizi Mezmur’a bakmamız gerekiyor; emirlerine uygun bir şekilde 
Tanrı’ya imanla yaşayan fakirler sadece mutsuzluk tadarken, Tan- 
rı’yı küçümseyen alaycı kişiler başarıdan başanya koşar ve her 
türlü dünyevi zevki tadarlar. Lazarus, Mezmur 44’de “Uluslann 
diline düşürdün bizi, gülüyor halklar hali-mize... senin uğruna 
bütün gün öldürülüyoruz, kasaplık koyun sayılıyoruz.” (Mez. 
44,15-23; Rom. 8,36) örneğini gördüğümüz sesini işittiğimiz 
fakirlerden biridir. Eskiden İsrail’in anlayışı Tanrı iyi olanı ödül
lendirir kötü olanı cezalandınr’, şeklinde olduğundan, mutsuzluk 
günahla mutluluksa doğrulukla eş tutulurdu. Bu manuk Sürgün
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zamanından sonra yerini çelişkiye bıraktı. İsrail halkının 
tamamının kendilerini sürgüne gönderen ve baskıya maruz 
bırakan çevrelerindeki insanlardan daha fazla acı çektiği yetmi
yormuş gibi -özel yaşamda da kötülüğün para ettiği, doğru in
sanın da bu dünyadaki kaderinde acı çekmek olduğu daha açık 
görüldü. Mezmurlarda ve sonraki Bilgelik edebiyatında bu 
çelişkiye açıklık getirmek için yapılan mücadeleye şahit oluyoruz; 
“bilge” olmak, hayatı doğru şekilde anlamak, adaletsiz ya da yok 
gibi görünen Tann’yı farklı bir şekilde bulmak ve anlamak için 
yeni bir çaba görüyoruz.

Benzetmemizin bir bakıma akılcı temeli olarak ad
landırabileceğimiz 73. Mezmur bu mücadele hakkındaki en et
kili metinlerden biridir. Burada gözlerimiz önünde doyumsuz 
zengin adam modelini görür, dua eden kişinin, Lazarus’un 
şikâyetini işitiriz, “Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, küs
tahlan kıskanıyordum. Çünkü onlar acı nedir bilmezler, bedenleri 
sağlıklı ve semizdir. Başkalarının derdini bilmez, onlar gibi çile 
çekmezler. Bu yüzden gurur onlann gerdanlığıdır... Şişmanlıktan 
gözleri dışarı fırlar... Ağızlannı Tann’ya karşı açarlar... Bu yüz
den halk onlardan yana döner ve onlan överler, onlarda hiç kusur 
görmezler. Derler ki ‘Tanrı nasıl bilir?’ Bilgisi var mı Yüceler 
Yücesinin?” (Mez. 73,3-11).

Tüm bunları görüp acı çeken doğru adam, imanından 
şüphe etme tehlikesiyle karşılaşır. “Rab gerçekten görmüyor mu? 
O işitmiyor mu? İnsanın başına ne geldiğiyle ilgilenmiyor mu? 
“Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum, ellerimi yıkamışım 
suçsuzum diye. Gün boyu içim içimi yiyor, her sabah azap çeki
yorum. Yüreğim sızlıyor” (Mez. 73,13). İbadet yerinde acı çek
mekte olan doğru adam Tann’ya yöneldiğinde dönüş noktasına 
gelinir, bunu yaptığında bakışı geniş bir boyut kazanır. Başanlı 
görülen kötülerin akıllılıklarının ışığa tutulduğunda aptallık 
olduğunu görür. Bu şekilde bilge olmak “bir hayvan gibi aptal ve
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cahil” (Mz. 73.22) olmaktır. Onlar hayvanların bakış açısında 
kalırlar, maddi dünyayı Rab’be ve ebedi yaşama çeviren insan 
bakışını yitirmişlerdir.

Acı çeken adamın sonunda “Kannlan iyiliklerle doysun; 
çocukları ihtiyaçlarından fazlasına sahip olsun... Bana gelince, 
doğruluk içinde yüzünü seyredeceğim, uyandığımda senin var
lığını görmek bana yetecek” (Mez. 77,14) dediği başka bir mez- 
muru hatırlıyoruz. Burada iki çeşit hoşnutluk kıyaslanır: maddi 
şeylere doygunluk ile karşıdaki ‘seni’ gören yüreğin sınırsız 
sevgiyle buluştuğu doygunluk. “Uyandığımda” sözü yeni ve ebedi 
yaşama işaret eden en derin seviyedeki uyanıştır ama aynı za
manda bu dünyadaki derin uyanışı da ifade eder: İnsan bir bakıma 
kendisine şimdi burada yeni bir doygunluk sağlayan gerçeğe 
uyanır.

Mezmur 73’ün söz ettiği dua da bu uyanış hakkındadır. 
Çünkü şimdi mezmuru söyleyen bu kadar imrendiği kötülerin 
muduluğunun adeta uyanıklığında yok olan, uyanmakla görün
tüsünün silindiği bir rüyaya benzediğini anlar (Mez. 73,20). Ve 
şimdi gerçek muduluğun farkına varır: “Yine de sürekli senin
leyim, sağ elimden tutarsın beni... Senden başka kimim var gök
lerde? İstemem senden başkasını yeryüzünde... Ama benim için 
en iyisi Tann’ya yakın olmaktır” (Mez. 73,23.25.28). Bu ümidimizi 
sonraki yaşama bağlamamız için bir teşvik değil aksine insanın 
şüphesiz ebedi yaşama davetini de içeren varlığının gerçek değer
ine bir uyanıştır.

Bu görünüşte benzetmemizden konu dışı bir söz oldu. 
Gerçekte Tann Mezmurlarda yansıtılan uyanış evresine başlaya
bilmemiz için bu benzetmeyi kullanıyor. Değersiz zenginliklerin 
ve zengin olanların imrenilmesinin kınanmasıyla hiçbir ilgisi yok
tur. Mezmurlarda kısaca değindiğimiz tüm kıskançlık geride kaldı. 
Mezmuru söyleyen bu çeşit bir zenginliği kıskanmanın ne denli 
aptalca olduğunu görmeye başlamıştır çünkü artık gerçekten
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neyin iyi olduğunu anlamıştır. İsa’nın Haç’ta ölümünün ardından 
iki zengin adam ortaya çıkar, İsa’yı tanıyan ve uyanış aşamasına 
girmiş olan Nikodemus ile Aramatyaiı Yusuf. İsa bizim aptalca 
kurnazlıktan gerçek bilgeliğe ulaşmamızı istiyor, bize gerçek iyi
liği ayırt etmeyi öğretmek istiyor. Parçada yer almamasına karşın 
mezmurların bakış açısından açgözlü zengin, bu dünyada yüreği 
bomboş olan bir kişidir ve onun düny'evi zevkleri kendindeki bu 
aç boşluğu bastırmak için bir girişimdir diyebileceğimiz yeterli 
dayanağımız var. Sonraki yaşam bu yaşamda var olan gerçeği yal
nızca aydınlığa çıkartır. Şüphesiz bu benzetme bizi uyandırmakla 
birlikte aynı anda da hem geniş anlamda dünyadaki tüm insanlara, 
hem de dar anlamda günlük yaşantımızın her anında fakir tüm 
kardeşlerimize karşı şu an borçlu olduğumuz sorumluluk ve 
sevgiye bizi davet eder.

Benzetmede daha sonra yer alan diğer yaşamın 
tanımında İsa, zamanının Yahudileri arasında yaygın olan fikir
lere başvurur. Bu nedenle metnin bu bölümüyle ilgili kendi yo
rumumuzu eklememeliyiz. İsa sonraki yaşamla ilgili öğretisiyle 
onlan birleştirmeden var olan simgelerden yararlanır. Bununla 
birlikte bu simgelerin özünü kesinlikle doğrular. Bu bakımdan o 
dönemde Yahudi imanının evrensel ata mirasının bir parçası ha
line gelmiş olan ölüm ve diriliş arasındaki durum hakkındaki 
inancını İsa’nın burada hatırlattığına dikkat etmemiz önemlidir. 
Zengin adam burada son yer olarak adlandırılan cehennemde 
‘Gehenna’ (jeremias s. 185) değil de anlaşıldığı üzere geçici bir 
süreliğine kalacağı Hades’tc bulunur. İsa burada ölümden diriliş 
hakkında hiçbir şey söylemez. Ama daha önce de gördüğümüz 
gibi bu benzetmede İsa’nın anlatmak istediği esas mesaj bu 
değildir. Aksine Jeremias’ın ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi 
benzetmenin ikinci bölümünde ortaya çıkan esas nokta zengin 
adamın bir uyarı işareti ricasıdır.

Zengin adam Hades’den İbrahim’e bakarak o zaman
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olduğu gibi şimdi de pek çok kişinin söylediği veya Rab’be söyle
meyi istediği: “Gerçekten sana inanmamızı ve yaşamlarımızı Kut
sal Kitap’ın açıklanan sözüne uygun biçimde yaşamamızı 
istiyorsan kendini daha fazla açığa çıkarmalısın. Bunun böyle 
olduğunu bize söyleyecek olan birini diğer dünyadan gönder” 
diyerek seslenir. Kanıt isteği, Tann’dan kendini daha fazla açık
layacağı Vahiy için istek İncil’in tamamında görülen bir konudur. 
İsa’nın diğer metinlerde kanıt isteyen gününün insanlarına verdiği 
yanıt gibi İbrahim’in verdiği karşılık da açıktır: İnsanlar Kutsal 
Kitap’ın sözlerine inanmazlarsa o halde diğer dünyadan gelecek 
olan bir kişiye de inanmayacaklardır. En yüce gerçekler sadece 
somut maddelere uygulanabilen deneysel kanıtlarla gösterilemez
ler.

İbrahim, Lazarus’u zengin adamın baba evine göndere
mez. Ancak bu noktada bir şey dikkatimizi çekiyor. Bize Yuhanna 
İncil’inde anlatılan Batanvalı Lazarus’un dirilişi hatırlatılıyor. 
Orada olan nedir? Yuhanna bize “Yahudilerin pek çoğu ona 
inandılar” (Yu. 11,45) der. Ferisilere ne olduğunu anlatmaya gider
lerken Yahudi Yüksek Mahkemesi karar için durumu değer
lendirmek üzere toplanır. Olayı politik açıdan görürler: Bu olay 
toplu bir harekete yol açarsa tehlikeli bir duruma sebep olacak 
olan Romalıların müdahalesini gerektirir. Bu nedenle onlar İsa'yı 
öldürme kararı alırlar. Mucize imana değil ama yüreklerin katılaş
masına neden olur (Yu. 11,45-53).

Ama bizim düşüncelerimiz daha derine iner. Yara bere 
içindeki zengin adamın kapısı önünde yatan Lazarus karakterinde 
şehir duvarları dışında (İbr. 13,12) acı çeken, Çıplak olarak haça 
gerilen, aşağılanan ve alay eden kalabalığa teslim edilen, vücudu 
kan ve yaralar içindeki İsa’nın gizemini görmüyor muyuz? “Ama 
ben insan değil toprak kurduyum, insanlar beni küçümsüyor, halk 
hor görüyor” (Mez. 22,6).

Gerçek Lazarus olan İsa, ölümden dirildi ve bize bunu
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anlatmak için geri geldi. Lazarus benzetmesindeki İsa’nın bir 
kanıt isteyen zamanının insanlarına verdiği yanıu anlarsak, o 
zaman kendimizi İsa’nın insanların bu talebine verdiği önemli 
cevaba eşlik ederken buluruz. Matta’da da şöyle yazar: “Kötü ve 
vefasız kuşak bir belirti istiyor! Ama ona Peygamber Yunus’un 
belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl üç 
gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç 
gün, üç gece yerin bağrında kalacaktır” (Mat. 12,39-40). Luka’da 
ise: “Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır. Doğaüstü bir belirti istiyor, 
ama ona Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeye
cek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, İnsanoğlu da 
bu kuşak için öyle olacaktır” (Luk. 11,29).

Bu iki ayrı metin arasındaki farklılıkları burada incele
memize gerek yok. Tek bir şey açıktır: Rab’bin insanlar için kanıtı 
İnsan Oğlu’dur, İsa’nın kendisidir. Ve en derin anlamda İsa ken
disi, Paskalya Gizeminde, ölümü ve Dirilişi’ndeki gizeminde bu 
kanıttır. Kendisi Yunus kanıtıdır. Haç’ta ölen ve dirilen gerçek 
Lazarus’dur. Benzetme bizi Rab’bin büyük kanıtına inanıp onu 
izlemeye davet ediyor. Ancak bunda bir benzetmeden daha fa
zlası bulunur. Gerçekten, tüm tarih içindeki en ikna edici gerçek
ten bahseder.
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YUHANNA İNCİLİ’N İN  TEMEL SİMGELERİ

GİRİŞ: YUHANNA MKSKLESİ

Buraya kadar Isa'yı dinleme çabamızda ve bu şekilde onu 
tanımaya çalışırken kendimizi çoğunlukla Matta, Markos ve Luka 
Sinoptik İncillerin tanıklığı içinde sınırlandırdık, bu arada Yuhan- 
na’ya sadece ara sıra göz attık. Bu nedenle şimdi dikkatimizi 4. 
İncil yazarının anlatuğı İsa’ya, pek çok yönden diğer İncil- 
lerinkinden oldukça farklı görülen kişiliğine çevirme zamanı 
geldi.

Sinoptikleri incelemekle insanlığında gizli kalmış olsa da 
İsa’nın Peder ile birliğinin gizeminin hep var olduğunu ve her şeyi 
belirlediğini gördük. Bir yandan bu, gözleri keskin düşmanlan 
tarafından algılandı. Diğer taraftan, İsa’nın dua ettiğine şahitlik 
eden ve onu yakından tanıma ayrıcalığına sahip olan havarileri 
adım adım büyük bir hızla önemli anlarda ve tüm yanlış anla
malarına karşın bu tamamen yeni gerçekliği fark et-meye başlıy
orlardı. Yuhanna’da İsa’nın tanrılığı açıkça görülür. Onun Yahudi 
Tapınak yetkilileriyle tartışması bununla beraber alındığında, 
Sinoptiklerin aksine Yuhanna’nın özellikle bahsetmediği Yahudi
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Meclisi önündeki yargılanmasını başlattığı söylenebilir.
Yuhanna İncili’ farklıdır: Benzetmeler yerine imgeler ü 

zerine kurulu uzun konuşmalar işitiriz ve İsa’nın esas etkinlik 
alanı Celile’den Kudüs’e yönelir. Bu farklılıklar çağdaş eleştiri uz
manlarının Haç’ta ölümüyle ilgili olaylar ve birkaç detay dışında 
metnin tarihselliğini inkâr etmelerine ve onu daha sonraki bir 
döneme ait oluşum şeklinde kabul etmelerine sebep oldu. Bunun 
çok gelişmiş Kristoloji ifade ettiği ama tarih içindeki İsa hakkında 
güvenilir bilgi oluşturmadığı söylendi. 2. yüzyılın başından kalma 
Mısır papirüsünün bulunmasıyla Yuhanna İncili’nin esasen ileri 
tarihli olduğu görüşünün çıkmasına neden olan inancın terk 
edilmesi gerekti; çünkü bu papirüs İncil’in 1. yüzyılda belki sadece 
bu yüzyılın sonlarında yazılmış olabileceğini ortaya çıkardı. İn- 
cil’in tarihsel özelliğinin inkâr edilmesi yine de yok olmadı.

20. yüzyılın ikinci yarısında Yuhanna İncili’nin yorumu, 
ilk baskısı 1941’de çıkan geniş ölçüde Rudolf Bultmann’nın 
Yuhanna hakkındaki görüşleri tarafından şekillendirilmiştir. Bult- 
mann Yuhanna İncili’ndeki esas etkilerin Eski Andaşma’da veya 
zamanın Yahudiliğinde değil de Gnostiklik içinde araştırılması 
gerektiğine ikna olmuştu. Şu cümle Bultmann yaklaşımının tipik 
bir örneğidir: “Bunun anlamı kurtarıcının beden alması fikri bir 
şekilde Hıristiyanlıktan Gnostiklikliğe işlemiştir demek değildir; 
zaten kendisi esasen Gnostiktir ve Hıristiyanlık tarafından çok 
erken bir aşamada kabullenilmiş ve İsa öğretisi için yararlı hale 
getirilmiştir (Yuhanna İncili’ s. 26). İşte aynı doğrultuda başka bir 
örnek: “Gnostisizm Tann’mn Sözü düşüncesinin tek mümkün 
kaynağıdır” (RGG, üçüncü baskı, III, s. 846).

Okuyucu sorar: Bultmann bunu nasıl bilebilir? Bult- 
mann’ın cevabı nefes kesicidir: “Bu çeşit düşüncenin yeniden 
şekillendirilmesi daha çok Yuhanna’dan sonraki kaynaklardan 
sağlandıysa bile yine de eski tarihi güvenilir sağlamlığını koru
maktadır” (Yuhanna İncili s. 27). Bu kati noktada Bultmann
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yanılır. 1975 tarihinde (İngilizce çevirisi 1976) “Tann’nın Oğlu” 
adı altında genişletilmiş baskısı çıkan, Tübingen’de profesör 
olarak yaptığı açılış konuşmasında yazar Martin Hengel “Tan- 
rı’nın Oğlu’nun dünyaya gönderildiğini varsayan Gnostik söy
lenceyi, bir söylencenin bilimsel olmayan gelişimi diye 
nitelendirdi”. Daha sonra düşüncesini belirtmeye devam eder: 
“Gerçekte kaynaklar arasında kronolojik olarak Hıristiyanlık 
öncesi diye gösterilebilecek Gnostik bir kurtarıcı söylencesi bu
lunmaz” (s. 33). “Gnostisizmin kendisi en erken 1. yöizyılın son
larında manevi bir akım olarak ilk kez görüldü ve 2. yüzyılda 
gelişimini tam olarak tamamladı” (s. 34).

Bultmann’dan sonraki dönemlerde akademik Yuhanna 
çalışmalan köklü bir değişimle farklı bir yön kazandı; sonuçlar 
Martin Hengel’in “Yuhanna Meselesi” (1989) adlı kitabında 
bütünüyle araştırılıp irdelendi. Şu anki bilimsel bakış açısından 
geriye Bultmann’ın Yuhanna yorumuna bakacak olursak temel 
hatalara karşı hayli bilimsel olan yaklaşımın ne denli yetersiz 
kaldığını görürüz. Peki, günümüz bilimi ne söylüyor?

Temelde Bultmann’ın bile bildiği bir şeyi açık şekilde 
doğruladı ve aynnalı olarak geliştirdi: Dördüncü İncil zamanın 
ve yerlerin inanılmaz derecede tam bilgisine sahiptir ki sadece 
İsa’nın zamanındaki Filistin hakkında eşsiz bilgiye bizzat kendisi 
sahip olan bir kişi tarafından oluşturulmuş olabilir. İncil’in tama
men Eski Andaşma’ya bağlı kalarak düşündüğü ve taruşttğı - 
Yasa’nın (Rudolf Pesch)- ve aynı zamanda tartışma şeklinin de 
İsa’nın zamanındaki Yahudilik içinde derin bir kökü bulunduğu 
açığa çıkan başka bir noktadır. Bultmann’ın “Gnostik” diye 
nitelelendirdiği İncil dili aslında bu çevreyle yakın ilişkideki 
kitabın şüphe götürmez işaretlerini taşır. “Kitap basit, ededi ol
mayan yunanca konuşma diliyle yazılmış Yahudilerin iman diliyle 
zenginleştirilmiştir. Kutsal Kitap’ın İbranice ve Yunanca okun
duğu, dua ve konuşmaların her iki dilde sürdürüldüğü Kudüs’te
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bu tür yunanca, üst tabaka arasında da konuşulurdu” (Hengel, 
Yuhanna Meselesi, s. 113).

Hengel ayrıca “Kudüs’te Hirodes zamanında kendi 
kültürleriyle birlikte belli bir Yunan-Yahudi üst sınıfı gelişti” diye 
belirtir (s. 114) ve bu doğrultuda Incil’in kökeninin Kudüs’ün 
aristokrat din adamlarına ait olduğunu söyler, (s. 124-35) Bu tezi 
doğrulamak için Yuhanna 18,15’e kısaca bakabiliriz. Burada tu
tuklandıktan sonra Isa’nın sorgulama için baş kahinler huzuruna 
çıkarıldığı ve bu esnada Aziz Petrus ve “diğer bir öğrencinin” 
daha sonra ne olacağını öğrenme amacıyla İsa’yı izledikleri 
yazılıdır. “Diğer havari” hakkında sonra “bu havarinin baş 
kahinin tanıdığı olduğu ve onun İsa ile beraber baş kahinin huzu
rundaki mahkemeye çıktığı söylenir. Baş kahinin ev halkıyla olan 
tanışıklığı sayesinde Petrus’un buraya güvenle girmesini sağlamış, 
bu şekilde de Petrus’un inkârına sebep olan koşullan yaratmıştı. 
Öğrenciler halkası o halde İncil’in büyük bir kısmının yazıldığı 
dili kullanan aristokrat baş kahinlere kadar uzanmıştı.

Ancak bu sonuçta “Yuhanna” meselesinde tehlikede 
olan iki önemli soruyu aklımıza getiriyor: Bu İncil’in yazan 
kimdir? Tarihsel açıdan ne kadar güvenilirdir? İlk soruya değin
meye çalışalım. İncil’in kendisi Haç olayının anlatıldığı 
bölümünde bununla ilgili açık bir ifadede bulunur. Bir askerin 
mızrakla İsa’nın böğrünü deldiğinde derhal kan ve su çıkağını 
anlaar (Yu. 19,34). Bu güçlü anlatım şöyle devam eder: “Bunu 
gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur, doğruyu 
söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir” (Yu. 
19,35). İncil kendi kaynaklannı görgü şahidinden, olayın aslını 
anlatır ve bize anlatıldığına göre bu görgü tanığının İsa’nın çok 
sevdiği havarisi, Haç’ın alünda duran öğrenciden başkası ola
mayacağı açıkür (Yuhanna 19,26). Bu havari bir kez daha 
Yuhanna İncili’nde İncil yazarı olarak adlandırılır (Yu. 21,24). 
Buna ek olarak Yuhanna 1,35-40,18,15-16’da olduğu gibi 13,23,
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20,2-10 ve 21-7’de aynı kişiyle karşılaşıyoruz.
Incil’in dış kaynaklı bu ifadeleri, onun iç kaynağını 

gösteren ayaklann yıkanması olayında daha derin boyuta dönüşür. 
Burada yemek sırasında İsa’nın yanında oturan havari hainin kim 
olduğunu sorduğunda “İsa’nın göğsüne yaslandı” (Yu. 13,25) de
nilir. Bu sözler, Yuhanna İncili’nin giriş bölümünün sonundaki 
İsa’ya özgü olduğu söylenen “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse 
görmedi. Baba’nın bağnnda bulunan ve Tann olan biricik Oğul 
O ’nu tanıttı.” (Yu. 1,18) sözleriyle benzerlik göstermeyi amaçlar. 
Tıpkı İsa’nın, Oğul’un yüreğine yaslandığı Pederi’nin gizemini 
bildiği gibi, İsa’nın yüreğine ruhen yaslanan Yuhanna da yakın 
bir bilgi elde etmiştir.

Peki, ama bu havari kimdir? İncil hiçbir yerde doğrudan 
onun ismini belirtmez. Diğer havarilerin çağrılmasında olduğu 
gibi Petrus’un çağrılmasıyla bağlantılı olarak İncil Zebede oğlu 
Yuhanna’yı işaret eder ama asla açık bir şekilde bu ikisini tanıt
maz. Belli ki amaç konuyu örtülü bir gizlilik içinde bırakmaktır. 
Vahiy Kitabı kabul edilir ki Yuhanna’yı yazan olarak belirtir (Va.
1,1,4) ama bu kitap, Yuhanna’nın Mektup-lan ve İncil arasındaki 
yakın benzerliğe rağmen yazarın tek ve aynı kişi olup olmadığı 
sorusunu açıkta bırakır.

Luteryan yorumcu Ulrich Wilckens geniş kapsamlı The- 
ologie des Neuen Testaments adlı kitabında ‘sevilen havarinin’ 
tarihteki bir kişi olarak düşünülmeyip imanın temel yapısı için bir 
simge şeklinde görülmesi gerektiği teziyle yeni bir tartışma 
başlattı: ‘Scriptura sola’ İncil’in “yaşayan sesi” olmaksızın imkân
sızdır ve kendisinde görev ve ruhun birbirini tamamlayıp destek
lediği sevilen havarinin otoritesi ve eylemi içindeki Hıristiyanın 
bireysel şahitliği olmaksızın da imkânsızdır” (Theoligie I, 4 s. 
158). Ancak bu ne kadar yapısal bakımdan doğru bir iddia olursa 
olsun yetersiz kalmaktadır. İncil’deki sevilen havari anlattığı olay- 
lann gerçekliğine şahitlik görevini açıkça üstlenmişse kendini
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yaşayan bir kişi olarak sunmaktadır. Tarihi olaylann şahidi olarak 
yaşananlan doğrulamak ister ve böylece tarihi bir kişi olarak kendi 
yerini tayin eder. Yoksa Incil’in tamamının niteliği ve amacı için 
incelediğimiz ifadeler anlamdan yoksun olurdu.

Lyon’lu Ireneus’un (f202) zamanından bu yana Kilise 
geleneksel inancı, Zebede oğlu Yuhanna’yı ortak bir şekilde İn
cil’in yazan ve sevilen havari olarak kabul eder. Her durumda bu 
Ürdün’de İsa’nın Vaftizi’nden itibaren Son Yemeğe, Haça ve 
Dirilişe dek İsa’nın yoldaşına, Havarinin eline işaret eden İncil’in 
anlattığı kişilik belirleyicilerle uygunluk gösterir.

Modern zamanlarda bu kimliğe ilişkin artan güçlü 
şüphelerin sesini yükselttiği doğrudur. Genesaret Gölü’nden bir 
balıkçı Tanrı’nın gizeminin en derinliklerine bakan imgelerle 
yüklü bu olağanüstü İncil’i yazmış olabilir mi? Çelileli bir 
balıkçının Kudüs’ün dindar aristokratlanyla, onlann diliyle, man
tığıyla yakından bir bağlantısı olabilir mi ki açıkça Müjdeci böyle 
bir kişiydi. Onun metnin ima ettiği baş kahinin ailesiyle bir 
tanışıklığı olabilir mi? (Yu. 18,15).

J. Colson, J. Winandy ve M. -E . Boismard’ın çalışma
larından faydalanan Fransız yorumcu Henri Cazelles, yok ol
madan önceki Tapınak kahinliğini (Yuhannacılar) sosyolojik 
incelemesinde bu tür bir kimlik belirlemesinin aslında mümkün 
olduğunu gösterdi. Rahipler yılda iki kez dönüşümlü şekilde 
görevlerini bırakırlardı. Görevleri her defasında bir hafta sürerdi. 
Bu görevin tamamlanmasından sonra rahip evine dönerdi, bu 
yüzden geçimini sağlamak için onun başka bir işle meşgul olması 
da hiç garip değildi. Dahası İncil açıkça Zebede’nin sıradan bir 
balıkçı olmadığını, onun pek çok çalışana iş sağladığını belirtir ki 
bu da oğullannın neden kendisini bırakmasını mümkün kıldığını 
açıklar. Bu nedenle Zebede’nin bir rahip olması mümkündür ama 
aynı zamanda da onun Celile’de toprağı bulunur ve göldeki 
balıkçılık işi de kendisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
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Muhtemelen Kudüs’te ve yakınlarında Essenilerin yaşadığı yerde 
ara sıra kiraladığı bir evi bulunmaktaydı (“Johannes” s. 481). 
Havari’nin yemek esnasında Isa’nın göğsüne yaslandığı olay 
muhtemelen şehrin Essenilerin bulunduğu civarda bulunan böyle 
bir evin odasında gerçekleşti —yukandaki odayı Isa’ya ve havari
lerine kiralayan rahip Zebede’nin konaklama yerinde (s. 480,481). 
Cazelles’in yazdıklarındaki bir başka gözlem bununla ilişkili olarak 
ilginçtir, Yahudi geleneklerine göre ev sahibi veya onun yok
luğunda ki burada böyle bir durum söz konusu, “onun ilk oğlu 
konuğun sağ tarafına oturdu ve başını konuğun göğsüne yasladı” 
(s. 480).

O halde günümüz bilimselliği ışığında, kendisinin görgü 
tanığı olduğunu ve dolayısıyla kendisinin Incil’in gerçek yazarı 
olduğunu kati şekilde belirten Zebede oğlu Yuhanna’yı olayı 
izleyen bir şahıs olarak görmek (Yu. 19,35) oldukça muhtemeldir 
ancak bununla birlikte Incil’in yazımındaki karmaşıklık başka 
sorulan da beraberinde getirir.

Kilise tarihçisi Kayserili Eusebius (f338) bu anlamda 
bize önemli bir bilgi veriyor. Eusebius yaklaşık 220 yılında ölen 
Hierapolis Episkoposu’nun beş ciltlik eserinden söz eder. Burada 
Papias kendisinin muhterem Öğrencileri ne gördüğü ne de 
tanıdığını ama Havarilere yakın olan kişilerden iman öğretisini 
almış olduğunu söyler. Havariler gibi İsa’yı takip eden diğer kişiler 
hakkında da konuşur ve Aristion ve “Kahin Yuhanna” adlanııdan 
da bahseder. Önemli olan nokta şimdi Havari ve Müjdeci Yuhan- 
na’nın bir yanda, Kahin Yuhanna’nın diğer tarafta olup araların
daki farklılığı belirtmesidir. İlk Yuhanna’yı bizzat tanımamış 
olmasına rağmen diğeriyle karşılaşmıştır. (Eusebius, Historia Ec- 
clesiastica III,sf 39).

Bu bilgi gerçekten de dikkat çekicidir: kanıtın parçalanyla 
birleştirildiğinde Efes’te kökeni İsa’nın sevdiği Havari’nin kendi
sine dayanan bir çeşit Yuhanna okulu bulunduğunu ama son
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radan idari otoritenin rahip Yuhanna adlı kişiye geçtiğini ileri 
sürer. Bu “rahip” Yuhanna (Yuhanna adından bahsetmeden) 
sadece rahip başlığı altında Yuhanna’nın II. ve III. Mektuplarının 
yazarı ve göndereni (her iki durumda da birinci bölümün ilk kıs
mında) olarak görünür. Bu kişi belli ki Havari ile aynı kişi değildir 
ve bunun anlamı burada Kilise’nin kabul ettiği Kitap’ta gizemli 
kişi rahiple açıkça karşı karşıya oluşumuzdur. Havari ile yakından 
ilgisi bulunmuş olması gerekir; belki de İsa’nın kendisiyle de tanış
maktaydı. Havarinin ölümünden sonra tamamen onun mirasının 
taşıyıcısı olarak tanındı ve toplu inanışa göre bu iki şahıs gittikçe 
birbiriyle kaynaştılar. Her durumda kendisini hep Zebede Oğlu’n- 
dan almış olduğu geleneksel öğretinin emanetçisi olarak görmüş 
olsa da İncil’in kesin şekillenmesinde Rahip Yuhanna’nın önemli 
bir rolü olduğunu söylememiz için geçerli sebepler var gibi 
görünüyor.

Yukandaki verilerden Peter Stuhlmacher’nın çıkardığı 
sonuçla tamamen aynı fikirdeyim. İncil’in içindekilerin İsa’mn 
özellikle sevdiği havarisine dek uzandığını kabul eder. Rahip ken
disini onun aktarıcısı ve sözcüsü olarak gördü (Biblische The- 
ologie,II, s. 206). Aynı doğrultuda Stuhlmacher “Yuhanna 
İncili’nin yazarının, sevilen havarinin adeta ebedi vekilharçı” 
diyen E. Ruckstuhl Ve P. Dchullnigg’nin sözlerini aktarır (s. 207).

Bu gözlemlerle Dördüncü İncil’in tarihsel güvenirliliği 
sorusunu yanıtlamak için ikna edici bir adım atmış durumdayız. 
Kitabın yazılması aslında büyük ölçüde öğrencilerinin yaşamak
ta olan halkası içindeki en yakın takipçilerinden birinin işi olmuş 
olsa da sonuçta bu İncil görgü şahidinin tanıklığına dayanır.

Aynı doğrultuda düşünen Peter Stuhlmacher (tüm 
Onikilerle olduğu gibi) Paskalya’dan önce İsa’nın başlattığı yal
nız Petrus, Yakup ve Yuhanna ile yapağı öğretici konuşmalann 
tarzındaki düşünce ve öğreti şeklini devam ettiren Yuhanna ekolü 
varsayımını destekleyen nedenler olduğunu yazar. Sinoptik ge
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leneği, havariler ve onlann öğrencilerinin Kilise misyonu veya 
Kilise topluluklannda öğretirken onlann İsa’dan söz etme şeklini 
yansitirken Yuhanna çevresindekiler bu öğretiyi, Tanrı’nın ken
dini açıklama gizeminin tarnşılması, Tanrı’nın kendisini Oğul’da 
ifşa etmesi gibi daha derin bir düşüncenin temeli ve dayanağı 
olarak kabul ettiler (Biblische Theologie, II, s. 207). Buna karşı 
İncil’in kendi içindeki yazılanda bulduğumuz öğretici özel konuş
malar değil de bize yargılanmasının bir çeşit öngörüsünün ver
ildiği Tapınak aristokrasisi ile İsa’nın yapmış olduğu tartışma 
olduğu da ileri sürülebilir. Bu anlamda farklı şekillerdeki “Sen , 
Yüce olanın Oğlu Mesih misin?” sorusu (Mar. 14,61) tüm taraş
ımda giderek merkezi bir konu halini aür ki İsa’nın Oğulluk id
diası kaçınılmaz şekilde daha da dramatik bir şekle bürünür.

Kendisinden Kudüs’ün kahin aristokratlan arasındaki İn- 
cil’in tarihi kökeni hakkında -ve İsa’nın yaşamıyla ilgili gerçek 
koşullarla ilgili- bu denli çok şey öğrendiğimiz Martin Hengel’in 
şaşılacak derecede olumsuz ya da daha nazikçe ifade etmek 
gerekirse İncil’in son derece tedbirli, tarihi yapısının değerlen
dirmesini yapması şaşırUcıdır. Der ki: “Dördüncü İncil geniş 
ölçüde ancak tamamen “şiirsel İsa” anlatımından yoksun 
değildir... Burada tarihsel açıdan akla yatkın olanlarla diğer belli 
başlı varsayımlar arasında kalan özellikler arasında bir aynm yap
malıyız. Herhangi bir şeyin tarihsel olduğunu kanı dayamamamız 
onun tamamen tarih dışında bir kurgu olduğu anlamına da 
gelmez. Şüphesiz İncil yazarı geçmişin sıradan, ta-rihsel anım
sanan olaylarını değil kitabın her yerinde son sözü söyleyen 
gerçeğe yönelten kesinlikle yorumlayıcı şefaatçi ruhla olayları an
latır” (s. 132). Bu bir soru ortaya çıkarır: bu çelişkinin anlamı 
nedir? Tarihsel olayları sıradan kılan nedir? Anımsananların 
gerçekliği önemli inidir yoksa değil mi? Çok sıradan olduğu için 
tarihsel olanı geride bırakırsa Paraklet ne tür bir gerçeğe yöneltir?

Yorumcu Ingo Broer’in teşhisi bu tür çelişkiler içeren
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gözlemlerinden anladığımız kadarıyla kendi kişisel olarak hatır 
ladıklarına çok önem veriyor (Yu. 19,35); öte yandan bu hiçbiı 
zaman şahsi bir hatırlama değil Kilise’nin “biz” sözüyle bir anım 
samadır: “duyduğumuz, kendi gözlerimizle gördüğümüz, bak 
tığımız ve ellerimizle dokunduğumuz”. Yuhanna ile hatırlayan 
kişi her zaman ‘biz’dir —havariler içinde ve onlar arasında Kilise 
içinde ve onunla birlikte anımsar. Ancak her ne kadar yazar ken 
dişi bireysel olarak bir şahit olsa da, hatırladığını anlatırken burada 
her zaman Kilise’nin ve havariler topluluğunun ‘bizi’ adına 
konuşur. Çünkü Incil’in temelini oluşturan kişisel anıları arıtılmış 
ve Kilise’nin anılarına yerleştirilerek derinleştirilmiştir, hakikaten 
bu gerçeklerin sıradan anılarını aşmaktadır.

Yuhanna’nın hatırlamak sözcüğünü kullandığı İncili’nde 
üç önemli kısım bulunur ve böylece bize “hatıra” sözcüğü 
aracılığıyla ne demek istediğinin anahtarını verir. Yuhanna’nın 
Tapınağın temizlenmesiyle ilgili anlatuklarında şöyle yazılıdır: 
“Öğrencileri, ‘Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek’ 
diye yazılmış olan sözü hatırladılar. [Mez. 69,10]” (Yu. 2,17). 
Gerçekleşen olay Kutsal Kitap’taki bir bölümü akla getirir ve bu 
şekilde olay sadece gerçek olmanın ötesinde bir düzeyde anlaşılır 
hale gelir. Hafıza olayın algılanışına ışık tutar sonra da daha derin 
bir anlam kazanır, içinde Tann’mn Sözü’nün bulunduğu, 
Söz’den gelen ve ona giden bir hareket olarak görülür. Tanrı’nın 
sözüyle İsa’nın yaptıkları ve acıları arasındaki bağlantı göz önüne 
çıkar ve böylece İsa’nın kendi gizemi anlaşılır hale gelir.

İsa’nın satıcıları Tapınak’tan kovmasıla ilgili anlatılanlarda 
burada daha sonra İsa’nın üç gün içinde yok olan Tapınağı tekrar 
yerine koyacağını söylediği gelecek bildirisi yer alır. Daha sonra 
Yuhanna açıklama yapar: “İsa ölümden dirilince öğrencileri onun 
bu sözü söylediğini hamladılar, Kutsal Yazı’ya ve İsa’nın söylediği 
bu söze iman ettiler” (Yu. 2,22). Diriliş hatırlamayı canlandırır ve 
Diriliş’in ışığında hatırlama o zamana dek karmaşık olan sözlerin
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anlamını ortaya çıkanr ve bunları Kutsal Kitap’ın genel anlamıyla 
bağdaştırır. Sözün birliği ve hareketi Incil’in hedeflediği bir 
amaçtır.

Hatırlama sözcüğü bir kez daha bu sefer İsa’nın Kudüs’e 
Girişi’ndeki olaylarının anlatımında geçer. Yuhanna, ‘İsa bir sıpa 
buldu ve onun üzerine oturdu’ diye anlatır: ‘Yazılmış olduğu gibi, 
‘Korkma ey Siyon kızı! İşte Kralın sıpaya binmiş geliyor’” (Yu. 
12,14-15 Zak. 9,9). Yuhanna daha sonra gözlemlerine devam 
eder: “Öğrencileri ilkin bunu anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten 
sonra bu sözlerin O ’nun hakkında yazıldığını, bunların O ’nun 
için yapıldığını hatırladılar” (Yu. 12,16). Bir kez daha ilk bakışta 
sıradan bir gerçek olan olay anlatılır. Ve bir kez daha Yuhanna 
Diriliş’ten sonra havarilerin gözlerinin açıldığını, gerçekleşen 
olayları kavrayabildiklerini söyler. Şimdi onlar “hatırlar”. Tann’nın 
görüşüyle bakıldığında daha önce onlara hiçbir anlam ifade et
meyen kitapta yazılanlar, görünen olaya anlam kazandırarak şimdi 
tam olarak anlaşılır hale gelir.

Diriliş bize yeni bir görüş tarzı öğretir; Peygamberlerin 
sözleriyle İsa’nın yazgısı arasındaki ilişkiyi çözer. Hatırlamayı 
sağlar yani olayların içine girmeyi, konuşan ve yapan Tann’nın 
kendine özgü bilgeliğine geçişi mümkün kılar.

İncil’deki bu parçalarla Yuhanna bizzat kendisi bize İn- 
cil’inin ne şekilde oluşturulduğunu ve arkasında ne çeşit bir görüş 
uzandığını açıklayan ikna edici açıklamalarda bulunuyor. İncil 
havarinin anımsadıklarına dayansa da Kilise’nin “biz”i ile birlikte 
anımsanmaktadır. Bu anımsama Kutsal Ruh’un rehberliği altında 
bir anlayıştır; hatırlamakla iman eden kişi olayın derinliklerine iner 
ve sadece yüzeysel seviyede hemen görülemeyeni görmeye başlar. 
Ancak bunu yapmakla gerçekten uzaklaşmamaktadır aksine daha 
derinden algılamaya başlar ve böylece dıştan görülen olayın içinde 
gizli kalan gerçeği kavrar. Kilisenin hatırlaması Son Yemek 
sırasında havarilerine İsa’nın önceden bildirdiğinin gerçekleşmesi
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problemi daha sert bir biçimde açıklar: “Yuhanna İncili’ bu ne
denle önümüzde imana şahidik eden ededi bir çalışma olarak kalıt 
ve amacı imanı güçlendirmektir, tarihsel bir değeri yoktur” (Ein 
leitung, s. 197). Tarihi geride bıraktıysa o halde hangi iman;ı 
“şahidik” edecek? Kendisini tarihsel şahit olarak gösterip hatt:ı 
bunu vurgulayarak yaptıktan sonrada tarihi anlatmazsa imanı nasıl 
güçlendirebilir? Sanırım Parakletin ve imanın yanlış anlayışı üze
rinde durduğumuz gibi yanlış bir tarih anlayışı üze-rinde duruy
oruz. Bu şekilde tarihi dışlayan bir iman gerçekten de 
“Gnostikliğe” dönüşür. Gerçek tarih demek olan bedeni, beden 
alan insanı geride bırakır.

Eğer ‘tarihsel’ sözcüğü, bize ulaşan İsa’nın konuşmaları 
“tarihi” açıdan doğru anlaşılsın diye kaydedilmiş yazılar olmalıdır 
şeklinde anlaşılırsa o halde Yuhanna İncili’ndeki konuşmalar ‘tar
ihsel’ değildir. Oysa bu çeşit edebi bir doğruluk öne sürmeseler 
de, hiçbir şekilde onlar Paraklet’in rehberliğinde hareket ettik
lerini söyleyen Yuhanna ekolündekilerin zamanla bir araya ge
tirdikleri sadece İsa kurgusu anlamına gelmezler. İncili’n 
gerçekten iddia ettiği şey, büyük Kudüs tartışmaları arasında 
İsa’nın kendi tanıklığıyla ilgili konuşmalannın özünü doğru 
biçimde açıklamasıdır ki böylelikle okuyucular bu mesajın ikna 
edici içeriği ve oradaki İsa’nın gerçek kişiliğiyle karşılaşırlar.

Hengel’in İncil’in yazılışı hakkında ikna edici gördüğü 
çeşidi unsurların karşılıklı sıralanışına dikkat edersek Dördüncü 
İncil’de bulunan benzersiz tarih türünü daha doğru biçimde 
tanımlayabilmek için ileri doğru bir adım atabiliriz. Hengel bu 
İncil'deki temel unsurlann dördünü adlandırarak başlar: “yazarın 
teoloji açısından amacı... onun kişisel olarak hatırladıkları... 
kilise geleneği ve bunlarla birlikte tarihi gerçekler”. Şaşırtıcı şek
ilde Hengel, Yuhanna bu tarihi “değiştirdi aslında bozdu bile de
nilebilir” der. Sonuç olarak henüz gördüğümüz gibi bu 
“geçmişteki anılann toplandığı bir kitap değil son sözü söyleyen
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gerçeğe götüren, kati yorumcu ruh-şefaatidir (Yuhanna Meselesi 
s. 132).

Hengel’in sıraladığı ve bir anlamda bu beş öğeyi 
karşılaştırdığı şekilde yola çıkılırsa anlamlı bir sentezde bideşti- 
rilemezler. Çünkü Yuhanna gerçek tarihi çiğnediyse nasıl son söze 
Paraklet sahip olabilir ki? Yuhanna’nın kişisel mesajı, Incil’in 
yazımıyla ilgili gösterdiği özen ve Kilise geleneği arasında ne tür 
bir ilişki bulunmaktadır? Yazıma göstermiş olduğu özen anılann- 
dan daha belirleyici olduğundan bu uğurda gerçek bertaraf 
edilmiş olabilir mi? O  halde bu yazım şeklini geçerli kılan nedir? 
Paraklet ile nasıl birlikte hareket eder?

Sanırım Hengel’in sıraladığı beş unsur gerçekten de In
cil’in yazılımına şekil veren temel güçlerdir, ama farklı karşılıklı il
işki içinde görülmeleri gerekir ve bireysel unsurlar farklı biçimde 
anlaşılmalıdır.

Öncelikle, ikinci ve dördüncü unsurlar —kişisel anılar ve 
tarihsel gerçek- bir çift oluşturur. Birlikte Kilise Babalan’nın fac- 
tum historicum dedikleri metnin gerçek yönünü belirleyen kısmı 
oluştururlar: Yuhanna’nın biraz kendi hatırladıklarından biraz da 
Kilise geleneğinden (hiç şüphe yok ki Sinoptik İncillerin biri veya 
birkaçından haberdardı) bildiği olayın dışındaki gelişmeler. Onun 
anlatırken amacı gerçekleşen olayların “tanığı” şeklinde hareket 
etmektir. Hiç kimse Yuhanna gibi gerçekten olan şeyin bu özel 
yönünü —tarihin bedenini- vurgulamamıştır. “En başından beri 
işittiğimiz, kendi gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimi
zle dokunduğumuz hayatın sözüyle ilgili —yaşam görünür kılındı 
ve onu gördük ve buna tanıklık ediyoruz, bize gösterilen Peder ile 
olan ebedi hayatı size duyuruyoruz (1 Yu. 1,1-2).

Tarihsel gerçek ve anılar, bu iki faktör kendi iç güçleriyle 
Hengel’in sıraladıklan arasındaki üçüncü ve beşinci faktörlere bizi 
götürür: Kilise geleneği ve Kutsal Ruh’un rehberliğine. Çünkü 
bir taraftan Dördüncü İncil’in yazan Haçtaki olayın sonundaki
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şeklindedir: “Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm 
gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız 
duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek” 
(Yu. 16,13).

Yuhanna’mn İncilinde hatırlamanın nasıl anlamaya 
dönüştüğü ve “tam gerçeğe” giden yol hakkında söyledikleri 
Luka’nın, İsa’nın annesi açısından hatırlamakla ilgili söyledikleri
ne çok yakındır. Luka, çocuklukla ilgili anlattığı üç bölümde bizim 
için bu “haurlama” sürecini gösterir. İlk önce Başmelek Cebrail’in 
İsa’ya gebe kalınacağını bildirdiği anlatımında bu olur. Burada 
Luka bize Meryem’in Meleğin selamından dolayı korktuğunu ve 
bu selamın ne anlama geldiğini aklından sorguladığını anlaur. En 
önemli metinler çobanların tapındıklarının anlatıldığı kısımda 
görülür. Luka, şöyle der: “Meryem ise bütün bu sözleri derin 
derin düşünerek yüreğinde saklıyordu” (Luk. 2,19). On iki yaşın
daki İsa’nın anlatıldığı son bölümde bir kez daha şunları okuruz: 
“Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı” (Luk. 2,51). 
Meryem’in hafızası ilk olarak andanndaki olayları aklında tutar 
ama bundan daha fazlası bulunmaktadır: hafıza, gerçekleşen tüm 
olayların zihinsel olarak irdelenmesidir. Şükürler olsun ki bu 
sayede Meryem manevi bir boyuta yoğunlaşır ve olaylan birbirine 
bağlantılı biçimde görür ve bunları anlamayı öğrenir.

Yuhanna İncili, bu çeşit bir haürlama üzerine kuruludur, 
hatta İncil hafıza kavramını öğrencilerin ve Kilise’nin “bizi”ne 
ait hafıza olarak almakla yeni bir derinliğe kavuşturur. Bu hatır
lama yalnızca ruhsal veya zihinsel bir süreç değil göksel bir olay
dır (Hava ile dopdolu, Kutsal Ruh ile dopdolu bir olay). Kilise’nin 
hatırlaması yalnızca kişisel bir konu değildir; bizim insani an
layışımızın ve bilgimizin alanını aşar. Bize Kutsal Kitap’taki 
bağlanulan, söz ve gerçek arasındaki ilişkiyi gösteren Kutsal 
Ruh’un yönlendirdiği bir anımsamadır ve bunu yapmakla bizi 
“tek mudak gerçeğe” taşır.
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Bunun ayrıca esinlenme kavramı için de bazı önemli 
imaları vardır. Incil insanın anımsadıklarından ortaya çıkar ve 
hatırlayan kişilerin birliğini, bu durumda çok somut bir şekilde 
Yuhanna ekolündekiler ve ondan önce havariler topluluğunu 
gerektirir. Ancak yazar Kilisenin hafızasına dayanarak düşünüp 
yazdığı için kendisinin de ait olduğu ‘biz’ kişiselliğin ötesine geçer 
ve gerçeğin ruhu olan Tann’nın Ruhu tarafından derinliklerine 
dek yönlendirilir. Bu anlamda Incil’in kendisi her zaman kutsal 
yazı sözüne bağlı kalan anlayış yolunu açar ama yine de nesilden 
nesile mutlak gerçeğin derinliğine daima yeni baştan yönlendire
bilir ve yönlendirmeyi amaçlar.

Yuhanna İncili’ “ruhsal bir İncil” olduğundan İsa’nın 
sözleri ve yollarını sadece stenografık bir şekilde not edilen 
yazılarla aktarır anlamına gelmez; hatırlama yoluyla anlama 
sayesinde dıştan görünenlerin ötesinde sözcüklerin ve 
Tanrı’dan’den gelen ve yine ona geri dönen olayların derinliğinde 
bize eşlik eder. Böyle olunca İncil, tarihsel olayların çarpıtılması 
ya da “İsa masalı” değil de hatırlamadır ki bunun da anlamı 
gerçekten olan olaylara sadık kalır demektir. Aksine İncil bize 
Isa’nın gerçekte kim olduğunu bu şekilde bize geçmişte yaşamış 
olan birini değil her zaman şimdiki zamanda ‘benim’ diyebilen 
İsa’yı gösterir. “İbrahim’den önce “benim” diyen vardı” (Yu. 
8,58). Yuhanna İncili bize gerçek İsa’yı gösterir ve biz güvenle 
İsa hakkındaki bilginin kaynağı olarak ondan yararlanabiliriz.

Yuhanna’nın önemli olan mecazi konuşmalarına dön
meden önce, Yuhanna İncili’nin ayırt cdici yapısı hakkındaki diğer 
iki genel gözlem de faydalı olur. Bultmann Dördüncü İncil’in 
Bilinirciliğe dayandığını ve bu yüzden Eski Antlaşma ve Yahudi
lik inancına yabancı olduğunu düşünmesine karşın son bilimsel 
veriler bize Yuhanna’nın Eski Antlaşma temelleri üze-rinde sıkıca 
durduğu gerçeğinin yeni ve daha açık değerini bildirdi. “Musa 
benim hakkımda yazdı” (Yu. 5,46) der İsa düşmanlanna. Ancak
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daha en başında -Yuhanna havarilerin çağrılmasından 
bahsederken — Filipus NatanyePe şöyle demişti: “Musa’nın Kut
sal Yasa’da hakkında hakkında yazdığı, peygamberlerin de 
sözünü ettiği kişiyi, Yusuf Oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” (Yu. 1,45). 
Bu iddiaya bir temel ve açıklama sağlamak, İsa’nın konuş
malarının esas amacıdır. O  Yasayı çiğnemez, aksine tam anlamını 
aydınlığa çıkartır ve onu yerine getirir. Ama İsa ve Musa arasın
daki bağlantı, programlı bir biçimde de denebilir en belirgirt şek
ilde giriş bölümünün sonunda görülür; bu parça bize Dördüncü 
İncil’i anlamamız için gerekli anahtarı verir: “Nitekim hepimiz 
O ’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa, Musa 
aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 
Tann’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bu
lunan ve Tanrı olan biricik Oğul O ’nu tanıta” (Yu. 1,16-18).

Bu kitaba Musa’nın gelecek bildirisiyle başladık: “Tan
rınız Rab, size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir 
peygamber çıkaracak. Onu dinleyin” (Yas. 18,15). Bu ön bildiriye 
yer veren Yasa’nın Tekrarı Kitabı şu yorumla sona erer: “O gün
den bu yana İsrail’de Musa gibi Tanrı’nın yüz. yüze görüştüğü bir 
peygamber çıkmadı” (Yas. 34,10). O  ana dek büyük vaat yerine 
gelmedi. Şimdi Peder’in yüreğine gerçekten yakın olan ve onu 
gerçekten görmüş, gören ve bu görüş nedeniyle onunla konuşan 
O, burada -b u  sebeple ondan olana yakışır şekilde şöyle denir: 
“O ’nu dinleyin!” (Mar. 9,7: Yas. 18,15). Musa’ya edilen vaatTan- 
rı’nın armağanlarını bahşettiği şekilde taşkın bir bollukla, aşınca 
yerine gelir. Gelen bu kişi, Musa’dan daha üstün, bir peygamber
den daha üstündür. O Oğul’dur. Bu nedenle lütuf ve gerçek şimdi 
Tann’yı’yı çiğnemek için değil ama onu yerine getirmek için ay
dınlığa kavuşur.

İkinci gözlem Yuhanna İncili’nin ibadet yapısına iliş
kindir. İsrail’in dini bayramlar takvimiyle belirlenen bir düzeni 
vardır. Tanrı’nın Halkı’nın önemli bayramları İsa’nın yolunun
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içyapısını açıkça belirtir ve aynı zamanda da üzerine mesajının 
kurulu olduğu temeli gösterir.

İsa’mn yapaklarının daha en başında (Yu. 2,13-25) 
gerçek Tapınağın simgesi olarak görülen, bu şekilde de Haçın ve 
Dirilişin de simgesi olduğu ifade edilen “Yahudilerin Pasahı” 
hakkındakileri okuyoruz. İsa’mn Kudüs’te insanlar arasında ilk 
büyük konuşmasına yol açan felçlinin iyileştirilmesi yine Yahudi
lerin bir bayramına -muhtemelen ‘Haftalar Bayramı’ Pentekost’a- 
denk gelir. Ekmeklerin çoğalülması ve bunun Yuhanna İncili’nde 
yer alan önemli Efkaristiya konuşması olan kısımda “hayat ek
meği” olarak yorumlanması Pasah ortamında gerçekleşir (Yu.
6,4). İsa’nın “yaşam suyu pınarlannı” (Yu. 7,38) vaat ettiği sonraki 
önemli konuşması Çardak Bayramı sırasında olur. Son olarak bir 
kez daha İsa ile Kudüs’te Tapınağın Adanması Bayramında 
(Hanuka) kış zamanı karşılaşırız (Yu. 10,22). İsa’nın yolu, Haç 
üzerinde kanını gerçek Pasah Kuzusu olarak akıtüğı onun Son 
Pasah’ı sırasında tamamlanır (Yu. 12,1). İçinde Haç üzerinde 
kendi kurbanının teolojisi şeklindeki yüce kurban teolojisinin yer 
aldığı İsa’nın baş kahin duasının tamamen Kefaret Günü’nün 
teolojik içeriğine bağlı olarak oluşturulduğunu da göreceğiz. İs
rail’in bu en büyük kutsal günü böylece İsa’nın sözleri ve 
davranışlarını önemle işlemede besleyici kaynak olur. Bir sonraki 
bölümde ayrıca Sinoptiklerin anlattığı İsa’nın Nurlu Görünümü 
olayının Çardak Bayramı ve Kefaret Günü çerçevesinde gerçek
leşmiş olduğunu ve bu nedenle aynı teolojik zemini yansıttığını 
göreceğiz. Sadece İsa’nın konuşmalarının ibadet koşullarını, yani 
Yuhanna İncili’nin tüm yapısını sürekli aklımızda tuttuğumuzda 
bunun derinliği ve hayati önemini anlayabileceğiz.

İleride daha detaylı göreceğimiz gibi tüm Yahudi bay
ramlarının üçlü bir temeli bulunmaktadır. Başlangıçtaki seviye, 
yaratılanları ve bunlar aracılığıyla insanın Tanıı’yı arayışını bir
leştiren doğa inancından oluşur; bu daha sonra hatırlama, Tan
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rı’nın kurtaran eylemlerini canlandıran anıların bayrama 
dönüşmesi şeklinde gelişir; son olarak hatırlama hızlı bir şekilde 
hala beklenmekte olan nihai kurtanş hareketinin gelişi için ümit 
şeklini alır. O  halde açık bir şekilde Yuhanna İncili’ndeki İsa’nın 
konuşmaları metafizik soruların yol açtığı tartışmalar değildir; 
fakat kurtanş tarihinin bütün hareketliliğini içerir ve aynı zamanda 
yaratılış içinde kök salar. Sonuçta bu sözler kendisi hakkında 
sadece ‘ben var olanım’ diyen kişiyi gösteren işaretlerdir. İsa’nın 
konuşmalannın bizi tapınmaya ve bu anlamda “kutsayan gizem
lere” aynı zamanda da sorgulamaya açık olmaya ve tüm insanlan 
arayışa yönelttiği açıktır.

Giriş olan bu fikirlerin ardından Dördüncü İncil’de bul
duğumuz önemli simgelerden bazılanna yakından bakma zamanı 
geldi.

ÖNEMLİ YUHANNA SİMGELERİ

Su
Su hayatın ilk elementlerinden biri ve bu nedenle de in

sanlığın en eski simgelerinden biridir. Çeşitli hallerde su insana 
görünür ve bu nedenle de çeşitli anlamlar taşır.

İlk şekli toprağın bağrından fışkıran kaynak suyudur. 
Lekelenmediği ve kullanılmadığı için saflığıyla kaynak özdür, 
başlangıçür. Bu nedenle kaynak analığın bereketli simgesi olduğu 
gibi gerçek yaraücı element olarak da görülür.

İkinci şekli akan sudur. Büyük nehirler —Nil, Dicle, Fırat- 
İsrail’i çevreleyen engin topraklarda neredeyse tanrısal hayat kay
nakları gibi görünen önemli nehirlerdir. İsrail’de toprağa hayat 
veren Ürdün Nehridir. Ama İsa’nın vaftiziyle bağlanalı olarak 
nehir simgesinin farklı bir anlamının daha bulunduğunu gördük: 
Nehir derindir ve tehlike banndırır; bu nedenle derine inmek 
ölüme dalmak, sudan çıkmak da yeniden doğumu simgeler.

Son şekil denizdir. Hayranlık uyandıran bir güçtür; onun
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ihtişamı hayret uyandırır. Hepsinden öte insanın yaşamının 
sürdüğü toprakla kıyaslandığında dış görünüşünden korkulur. 
Yaratıcı, denize aşıp geçemeyeceği bir takım sınırlar çizdi: Toprağı 
yutmasına izin verilmez. Bu yüzden Kızıl Deniz’den geçiş her 
şeyden önce İsrail için bir kurtuluş simgesiydi ama tabii ki Mısır
lıların kaderinin sonunun gösterdiği gibi bir tehlike)! de işaret 
eder. Şayet Hıristiyanlar Kızıl Denizi geçmeyi vaftizin bir simgesi 
olarak görürlerse burada hemen arka planda ölümün simgesi de 
vardır: Haçın gizeminin simgesi haline gelir. Yeniden doğmak için 
kişinin İsa ile birlikte Kızıl Denize girmesi ve yeni bir yaşam 
kazanmak için de dirilen İsa ile beraber ölüme gömülmesi gerekir.

İnanç tarihindeki bu genel su simgeleri hakkındaki 
ifadelerden şimdi Yuhanna İncili’ne dönelim. Su simgesi başından 
sonuna dek İncil’i kaplar. 3. Bölümde İsa’nın Nikodemus ile yap
tığı konuşmada ilk kez bununla karşılaşınz. Tanrı’nın Krallığı’na 
girebilmek için insanın yenilenmesi gerekir, başka bir kişi olması 
gerekir —tekrar sudan ve ruhtan doğması gerekir (Yu. 3,5). Bunun 
anlamı nedir?

İsa ile birlikte olmanın giriş kapısı olan Vaftiz burada 
bize yeniden doğuş şeklinde yorumlanır. Bu yeniden doğuş — 
erkeğin yol açuğı ve kadının gebe kalışıyla doğal bir şekilde 
gerçekleşen doğumla kıyaslandığında- iki öze sahipdr: Tann’nın 
Ruhu ve doğal yaşamın evrensel anası olan su -kutsal gizemde 
erdemin geliştirdiği bakire Teotokos’un kardeş simgesi (Rech, In- 
bild, II, s. 303).

Farklı biçimde ifade etmek gerekirse yeniden doğuş Tan- 
n ’nın Ruhu’nun yarancı gücüne sahiptir ama aynı zamanda da 
Kilise’nin kucaklayan ve alan ana rahminin gizemini gerektirir. 
Photina Rech Tertullianus şu sözleri aktarmaktadır: “İsa asla 
susuz kalmadı” (Tertullian, De baptismo, IX,4. Daha sonra o ilk 
kilise yazarının bir bakıma esrarengiz olan sözüne doğru bir 
yorum yapar: İsa asla Kilisesiz olmadı, olmaz” (Rech, Inbild, II,
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s.304). Ruh ve su, gök ve yer, İsa ve Kilise birbirine aittir. Ve işte 
“yeniden doğuş” böyle gerçekleşir. Kutsal gizemde su yaratılan
ları kendine alan toprak anayı, Kutsal Kilise’yi simgeler ve onun 
yerini alır.

Nikodemus ile konuşmasının hemen ardından 4. 
Bölümde Yakup’un kuyusunda İsa ile karşılaşıyoruz. İsa 
Samiriyeli kadına içen kişinin bir daha susamayacağı, içinde ebedi 
yaşamın kaynağı olarak fışkıracak su sözünü verir (Yu. 4,14). Bu 
olayda kuyu simgesi İsrail’in kurtuluş tarihiyle bağlantılıdır. Daha 
önce Natanyel’i çağrısında İsa kendisini yeni ve daha üstün Yakup 
olarak açıklamıştt. Gece olan bir görümde Yakup Tann’nın 
meleklerinin yasak olarak kullandığı taşın üzerinde inip çıktık- 
lannı görür. İsa Natanyel’e havarilerinin göğün açıldığını ve Tan- 
rı’nın meleklerinin kendisi üzerinde inip çıktığını göreceklerini 
bildirir (Yu. 1,51). Burada Yakup’un kuyusunda, bu kuyu 
aracılığıyla hayaun temel maddesi olan suyu temin etmiş olan 
büyük Ata Yakup ile karşılaşıyoruz. Ama insanın içinde daha 
büyük bir susuzluk bulunur -kuyudan çıkan sudan öteye ulaşır 
çünkü biyolojik çevrenin dışında uzanan bir hayatı arar.

Ekmekle ilgili bölüme geldiğimizde insanın içindeki aynı 
güçlü arzuyla tekrar karşılaşacağız. Musa gökten inen man ek
meğini verdi. Ama bu yine de dünyaya ait bir ekmekti. Man ek
meği bir vaattir: Yeni Musa’dan da ekmek vermesi beklenir. 
Ancak bir kez daha man ekmeğinden daha büyük bir şey ver
ilmelidir. Bir kez daha insanın sonsuzluğa, gerçekten “gökten 
gelen ekmek” olacak olan başka bir “ekmeğe” doğru uzandığını 
görüyoruz.

Yeni suyun vaadi ve yeni ekmeğin vaadi böylece birbirini 
yansıtır. Her ikisi de insanın sadece arzulayabildiği hayaün diğer 
boyutunu gösterir. Yuhanna bios ve zoe -biyolojik yaşam (bios) 
ve yaratılan tüm canlılann maruz kaldıkları ölüme tabi olmayan, 
kendisi kaynak olan tam yaşam (zoe) - arasındaki farkı belirtir. O
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halde Samiriyeli kadınla konuşmada su yine şimdi farklı biçimde 
olsa da bilmeden beklediği insanın içindeki su-suzluğu dindiren 
ve ona berekedi yaşamı veren gerçek yaşam gücü olan Ruh’un 
simgesi olarak görülür.

Bir sonraki 5. bölümde su az çok görülür. Otuz-sekiz yıl 
boyunca hasta yatan adamın olayında görülür. Beytsayda 
Havuzu’na girdigi takdirde iyileşeceğini umar ama onu suya soka
cak, yardım edecek hiç kimse yoktur. İsa adamı üstün yetkisiyle 
iyileştirir; iyileştiren sudan medet uman adama istediğini verir. 
Çağdaş yorumculann ikna edici varsayımlarına göre büyük ihti
malle 5. bölümün hemen devamındaki 7. bölümde İsa’nın suyun 
adanması dini töreninin gerçekleştiği Çardak Bayramı’na 
katıldığını görüyoruz. Biraz sonra detaylı biçimde bu konuya 
değinmemiz gerekiyor.

İsa’nın kör adamı iyileştirdiği 9. bölümde tekrar su sim
gesiyle karşılaşıyoruz. İyileştirme sürecinde İsa’nın kör adamdan 
Silom havuzunda yıkanmasını istemesi yer alır. Bu şekilde adam 
görme yedsini kazanır. Hiç İbranice bilmeyen okuyuculara 
Yuhanna’nın not olarak yazdığı “Silom” sözcüğünün tercüme 
edilen anlamı “gönderilen kişi”dir (Yu. 9,7). Ancak bu filolojik 
görüşten öte bir anlam taşır. Bu mucizenin gerçek oluş sebebini 
açıklama yoludur. Çünkü “gönde-rilen kişi” İsa’dır. Her şey 
söylenip yapıldığında kör adamın görüş yetisini kazanması için o 
İsa aracılığıyla İsa’da temizlenir. Bu bölümde anlatılanlann tümü 
bizim görmemizi sağlayan Vafdz’in yorumu şeklinde 
sonuçlanıyor. İsa ışık verendir ve bu Kutsal Gizem aracılığıyla 
gözlerimizi açar.

Ayakların yıkanmasıyla bağlantılı olarak Son Yemek 
saatinde 13. bölümde su benzer ama gizli bir anlamla görülür. 
“Yemekten kalktı, üsdüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline 
doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklanın yıka
maya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı” (Yu. 13,4).
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Kendisini havarilerinin hizmetçisi haline getirdiği İsa’nın müte- 
vazılığı, Tanrı’nın sofrasında bizim yerlerimizi alabilmemizi uygun 
kılan arındıran ayak yıkama hareketidir.

Son olarak, Haç Yolu sonunda su önümüzde gizemli 
ihtişamıyla tekrar ortaya çıkar. İsa ölmüş olduğu için kemikleri 
kırılmaz (Yu. 19,31) ama “askerlerden biri O ’nun böğrünü 
mızrakla deldi, böğründen hemen kan ve su aka” (Yu. 19,34). 
Burada hiç şüphe yok ki Yuhanna [Vaftiz ve Efkaristiya’ya -  
İsa’nın deşilen yüreğinden fışkıran böylelikle yüreğinden Kiliseyi 
doğuran] Kilise’nin iki önemli Kutsal Gizemine işaret etmektedir.

Şimdi Yuhanna 1. Mektubu’nda su ve kan simgelerine 
geri döner ve burada onlara yeni bir dönüşüm kazandırır: “Suyla 
ve kanla gelen İsa Mesih’tir. O yalnız, suyla değil, suyla ve kanla 
gelmiştir... Üç tanıklık eden bulunur; Ruh, su ve kan ve bu üçü 
biridir” (1 Yu. 5,6-8). Açıkça görülüyor ki Yuhanna burada konuya 
İsa’nın vaftizini, kurtaran bir olay şeklinde gören ama haç üz
erindeki ölümünü aynı şekilde kabul etmeyen Hıristiyanlık 
biçimine karşı taraşmalı bir yön verir. Sadece sözü isteyip, eti ve 
kanı istemeyen bir Hıristiyanlık biçimine yanıt vermektedir. 
İsa’nın bedeni ve ölümünün her nasılsa hiçbir rolü yoktur. Bu du
rumda Hıristiyanlığa kalan sadece “sudur” -İsa ’nın bedeni ol
maksızın söz gücünü yitirir. Hıristiyanlık sadece bir öğreti, sadece 
ahlak, aydınlaOcı bir konu olup et ve kandan yoksun kalır. İsa’nın 
kanının kurtarıcı özelliği artık kabul edilmez. Bu zihinsel uyumu 
bozar.

Burada kim günümüzde Hıristiyanlığı tehdit eden belli 
saldırılan görmezden gelebilir? Su ve kan birbirine aittir; Beden 
alma ve Haç, Vaftiz ve Söz ve Kutsal Gizem birbirlerinden ayrıla
mazlar. Sadece bu değil bu üçlü şahitliği tamamlamak için Ruh da 
gerekir. Schnackenburg burada amaçlanan şey “Kilise’de ve Kilise 
aracılığıyla Yu. 15,26, 16,10’da olduğu gibi Ruh’un şahitliğidir” 
demekte haklı bir noktaya değinir (johannine Episdes, s. 234).
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Şimdi Yuhanna’nın 7,37-39’da bize aktardığı Çardak 
Bayramı ortamında Isa’nın açıklayıcı sözlerine dönelim. Bayra
mın son gününde, büyük günde İsa ayağa kalktı ve “Bir kimse 
susamıisa bana gelsin ve içsin” dedi. “Bana iman edenin, Kutsal 
Yasa’da dediği gibi “yüreğinden diri su ırmakları akacaktır”. Geri 
planda yedi günlük bayramın her gününde Tapınak’ta su adan
ması için katılımcıların Silom kaynağından su taşımalarının gerek
tiği dini bir tören bulunur. Yedinci günde içindekileri törenle 
boşaltmadan önce rahipler altın bir su kabını ellerinde tutarak 
sunağın çevresinde yedi kez dolaşırlardı. Bu su törenleri önce
likle doğa dinlerindeki bayramlardan kaynaklanan gösteri-lerdi, 
Şölen sık sık kuraklıkla tehdit edilen topraklarda hayati önemi 
olan yağmur duasıyla başlardı. Ama daha sonra tören tüm şüphe 
ve korkulanna rağmen çölde dolaşan Yahudilere Tanrı’nın bir 
kayadan su verdiği kurtuluş tarihinin hatırlanmasına dönüştü (Say.
20,1-13).

Son olarak kayadan çıkan su armağanı giderek Kurtancı 
ümidinin bir simgesi haline geldi. Çölde dolaştıklan sırada Musa 
İsrail’e gökten ekmek, kayadan su vermişti. Bu durumda yeni 
Musa’dan, Mesih’ten hayatın bu iki temel armağanını vermesi 
bekleniyordu. Su armağanının bu mesihsel yorumu Aziz 
Pavlus’un Korintoslulara 1. Mektubu’nda anlatılır: “Hepsi aynı 
ruhsal yiyeceği yedi; hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Kendileriyle 
gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya Mesih’ti” (1 Kor. 10,3).

Su töreni sırasında konuşan İsa’nın sözlerinde bu ümide 
bir cevap verilir: O yeni Musa’dır. Onun kendisi hayat veren 
kayadır. Ekmek hakkındaki konuşmasında kendisini gökten inen 
gerçek ekmek olarak tanıttığı gibi burada da kendisini -Samiriyeli 
kadınla yapmış olduğu şekilde- yaşama, sonsuz hayata susayan 
insanın derinliklerindeki susuzluğun hedefi olan yaşayan su olarak 
tanıur. (Yu. 10,10): Bu yaşam artık sürekli olarak giderilmesi 
gereken ihtiyaca bağlı değildir ama kendi içinin derinliğinden,
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içeriden fışkırır. İsa aynı zamanda bir kişinin nasıl bu hayat 
suyunu içeceği, nasıl kuyuya gidip buradan su çekeceği sorularına 
da yanıt veriyor: “Bana inanan...” İsa’ya inanma, hayat suyunu 
içme arnk ölümle tehdit edilmeyen hayatı içme yolumuzdur.

Ancak şimdi okuduklarımızı dikkade anlamalıyız. Şöyle 
devam eder: “Kutsal Yazı’da dendiği gibi, onun “içinden diri su 
ırmakları akacaktır’” (Yu. 7,38). Kimin bedeninden dışarı? En 
eski zamanlardan beri bu soruya iki farklı cevap verildi. Bu 
görüşü metni “inanan... onun bedeninden” diye değerlendiren 
Latin Pederleri Hieronymus ve Augustinus’un de desteklemesine 
karşın bu gelenek İskenderiye ile tanınan Origen ile başladı. 
İnanan kişinin kendisi Yaratıcı Ruh’un hayat veren gücü, kirlen
memiş su, taze su fışkırtan bir vaha, bir kaynak haline gelir. Bu ge
leneksel inanışın yanında çok yaygın olmasa da kaynağında 
Yuhanna’ya daha yakın olan Asya bölgesinden bir diğer inanış 
daha bulunur. Bujustinus (fi 65), Ireneus, Hippolitus, Kiprianus 
ve Suriyeli Efraim tarafından yazılmıştır. Bu metni farklı biçimde 
anlatır: “Susayan kişi bana gelsin, bana inanan bundan içsin” Kut
sal Kitap’ın söylediği şekilde: “Onun bedeninden nehirler aka
cak” “Onun bedeni” şimdi İsa’yı işaret eder: O  kaynakür, içinden 
yeni suyun çıktığı cardı kay'adır.

Tamamen dilbilimsel açıdan bakıldığında birinci yorum 
daha akla yatkındır. Büyiik Kilise Pederleri’nin yanı sıra pek çok 
günümüz yorumcusu da aynı şekilde bu fikri kabul ederler. İçer
iğe bağlı olarak İkincisi hakkında daha fazlası söylenecek olsa da 
örneğin Schnackenburg’ın desteklediği “Asy?a bölgesi” yorumu 
“İskenderiye” görüşünü dışlamak zorunda değildir. Bu bölümün 
yorumu için önemli bir anahtar “Kutsal Kitap’ın söylediği” 
ifadesinde yer alır. İsa Kutsal Kitap’la devamlılık içinde olmaya, 
Tanrı’nın insanla geçmişinin devamlılığında olmaya büyük önem 
verir. Yuhanna İncili’nin tamamı Sinoptik İncillerin ve Yeni Ant
laşma yazılarının hepsinin olduğu gibi Kutsal Kitap’ta var olan



8. Yuhanna İncili’nin Temel Simgeleri 233

her şeyin İsa’da birleştiğini, Kutsal Kitap’taki genel anlama 
bakıldığında her şeyin onda aydınlandığı, her şeyin onu beklediği 
her şeyin ona yöneldiği odak noktası olduğunu göstererek İsa’ya 
inancı pekiştirir.

Ama Kutsal Kitap bu hayat pınanndan nerede söz et
mektedir? Yuhanna, görülüyor ki belli bir bölümü düşünmüyor 
ama metinlerinin içinde süre giden Kutsal Kitap görüşünü 
dikkate alıyor. Önemli ipuçlarından biriyle karşılaştık: Kayadan 
çıkan su olayı, İsrail’de ümit sembolü haline gelen bir söylenceye 
dönüştü. Hezekiei 47,1-12 bizi ikinci önemli ipucuyla yeni Tapı- 
nak’taki görümüyle zenginleştirir: “Doğuya doğru Tapınağın kapı 
eşiğinin altından sular aktığını gördüm” (Hez. 47,1). Elli yıl sonra 
Zekeriya bu simgeye geri döner: “O gün Davut soyunu ve 
Kudüs’te yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak 
için bir pınar açılacak” (Zek. 13,1). “O gün Yeruşa-lim’in içinden 
diri sular açacak” (Zek. 14,8). Kutsal Kitap’ın son bölümü bu 
simgeleri tekrar açıklar ve aynı zamanda da tam büyüklüklerini 
ilk kez gösterir: “Melek bana Tann’nın ve Kuzu’nun tahtından 
çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi” (Vah. 22,1).

Tapınağın annmasıyla ilgili kısa düşüncemiz Yuhanna’nın 
dirilen İsa’yı, bedenini sadece Eski Andaşma’da değil tüm insan
lar tarafından beklenen yeni Tapmak olarak gördüğünü bize 
göstermiş bulunuyor (Yu. 2,21). Böylece İsa’mn canlı su pınarları 
hakkındaki sözleriyle yankılanan yeni Tapınağa işaret eden bir 
dayanağı duymak için iyi bir nedene sahibiz: Evet, bu Tapınak 
vardır. Tuzlu toprağı arındıran, bol yaşam sağlayan, olgunlaşıp 
meyve verdiren vaat edilen yaşam sulan gerçekten vardır. Sonuna 
dek sevip Haç’ta dayanan kişi şimdi artık asla ölümle tehdit 
edilmeyen bir hayada yaşar. O  yaşayan İsa’dır. Aynı şekilde Çar
dak Bayramı esnasındaki İsa’nın sözleri Tanrı’nın kendisinin 
yaşadığı ve hayaun kaynağı olduğu ilerdeki yeni Kudüs’ü işaret 
etmekle kalmaz aynı zamanda da hemen içinden kan ve suyun
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aktığı Haç’takinin bedenini de işaret eder (Yu. 19,34). Ne taştan 
ne de insan eliyle yapılmamış İsa’nın bedenini gerçek Tapınak 
olarak gösterir; bu şekilde dünyada Tanrı’nın canlı bir şekilde 
yaşadığını ifade ettiğinden ötürü tüm kuşaklar için yaşam kay
nağıdır ve olmaya devam edecektir.

Biri dikkatli bir şekilde tarihe bakacak olursa haçta ölen 
ve dirilen İsa’dan, Golgota’dan asırlar boyunca akan bu nehri 
görür. Bu nehrin her nereye ulaşırsa toprağı arındırdığını ve 
meyve veren ağaçlar yetiştirdiğini görür; hayatın, gerçek yaşamın 
kendisini verdiği ve vermeye devam ettiği bu sevgi kaynağından 
aktığını görür.

Bu bölümün öncelikle İsa’yı anlatıyor olması daha önce 
de gördüğümüz gibi inanan kişiye işaret eden ikinci yorumu dışla
mak zorunda değildir. Apokrif Tomas İncili’nden (108) bir söz 
Yuhanna İncili’yle benzer bir yönü işaret eder: “Ağzımdan her 
kim içerse benim gibi olur” (Barrett, Gospel s. 328). İnanan kişi 
İsa ile bir olur ve onun bereketine katılır. İsa’ya inanan ve onunla 
seven kişi yaşam veren kuyu haline gelir. Bu da tarih içinde 
mükemmel bir şekilde gösterilen bir şeydir: Azizler etraflannda 
hayatın filizlendiği ve kayıp cennetin bir parça geri geldiği va
halardır. Ve sonuçta İsa kendisi her zaman böyle bolca kendini 
yağdıran, akıtan kaynaktır.

Asma ve Şarap
Su yeryüzündeki tüm canlılar için temel hayat madde- 

siyken buğday ekmeği, şarap ve zeytinyağı Akdeniz kültürüne 
özgü tipik nimetlerdir. Yaratılışla ilgili 104. Mezmur ilk olarak 
Tann’nın büyoik baş hayvanlar için verdiği çayırdan söz ettikten 
sonra toprak aracılığıyla insana Tanrı’nın bahşettiği nimetler 
hakkında konuşur: ekmeği topraktan üretir, şarap kalbine neşe 
katar ve son olarak yağ yüzünü parlaür. Daha sonra mezmur in
sanın yüreğini güçlendiren ekmekten bahsetmeye döner (Mz.
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104,14). Su ile birlikte toprağın bu üç armağanı sonradan içinde 
yaratılışın meyvelerinin Tanrı’nın geçmişteki yaptıklarının 
taşıyıcılarına, bize özel yakınlığını bahşettiği “işaretlere” 
dönüştüğü Kilise’nin kutsal gizemlerinin temel maddeleri haline 
geldiler.

Üç armağanın her biri kendine özgü şekilde işlevini ya
pabilsin diye onların her birini diğerlerinden ayıran özel yapılan 
bulunmaktadır. En basit şekliyle su ve öğütülmüş buğdayla hazır
lanan ekmek —ateş ve insan emeğinin de açıkça bir etkisi olsa da— 
temel bir gıdadır. Hem fakire hem de zengine aittir ama özellikle 
fakire aittir. Günlük yaşamın mütevazı basitliğini simgelerken bile 
yaratılanın ve Yaratan’ın iyiliğini gösterir. Öte yandan şarap şöleni 
ifade eder. İnsana yaratılışın şanının tadını verir. Bu anlamda Şa- 
batın, Pasah’ın, evlilik şöleni töreninin bir parçasını oluşturur. Ve 
bizim, İsrail’in tüm beklentilerinin hedefi olan Tanrı’nın insanla 
kutlayacağı kusursuz şölenin bir bölümünü görmemizi sağlar: 
“Her şeye egemen , bu dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve 
dinlendirilmiş seçkin şarap-lann sunulduğu zengin bir şölen vere
cek” (Yşa. 25-6). Son olarak yağ insana güç ve güzellik verir; 
besleyici ve tedavi edici bir gücü vardır. Peygamberlerin, krallann 
ve rahiplerin mesh edilmesinde daha yöice bir çağrıyı gösterir.

Gördüğüm kadarıyla zeytinyağı Yuhanna İncili’nde 
görülmez. Bethanyalı Meryem’in Haç acılannı yaşamadan önce 
İsa’yı mesh etmekte kullandığı “Hint sümbülü” yağı’nın (Yu. 
12,3) doğuya ait olduğu düşünülürdü. Bu ortamda ilk önce kut
sal sevgi müsrifliğinin simgesi olarak görülür ve İkincisi ölüm ve 
Dirilişi işaret eder. Sinoptiklerin de detaylı biçimde açıkladıkları 
ekmeklerin çoğaltılması olayının hemen ardından Yuhanna İn- 
cili’ndeki büyük Efkaristiya konuşmasında ekmekle karşılaşırız. 
Yeni şarap armağanı Kana’daki düğünde önemli bir yer tutarken 
(Yu.2,1-12) Veda Konuşmalannda İsa kendisini bize gerçek asma 
olarak tanınr (Yu. 15,1-10).
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Bu iki parça üzerinde yoğunlaşalım. Kana mucizesi ilk 
başta İsa’nın gerçekleştirdiği diğer mucizelere benzemiyor gibi 
görünüyor. İsa’nın özel bir parti için yaklaşık 520 litre gibi çok 
miktarda şarap oluşturduğu gerçeğinden ne anlam çıkarabiliriz? 
Bu olayın özel bir lüks değil de daha büyük bir şeyi ifade ettiğini 
anlamamız için daha yakından bakmamız gerekiyor. İlk önemli 
detay zamanlamadır. Üçüncü gün Celile Kana’da bir düğün vardı 
(Yu. 2,1). “Üçüncü günün” hangi önceki tarihle bağlantılı olduğu 
pek açık değildir -Yuhanna’nın olayı anlamamız için verdiği ipucu 
bahsettiği simgesel zamanın onun için tek önemli şey olduğunu 
açıkça gösterir.

Eski Antlaşma’da, örneğin Sina’da, Tanrı ve İsrail’in bu
luştuğu önemli anlatımda olduğu gibi üçüncü gün ‘teofani’ 
günüdür: “Üçüncü günün sabahında gök gürledi şimşekler çaktı. 
Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı... Tann dağın üstüne ateş 
içinde inmişti” (Çık. 19,16-18). Aynı zamanda burada olan tarihin 
son ve kati teofanisinin önceden bildirilmesidir: İsa’nın Dirildiği 
üçüncü gün, toprağın bir kez ve tüm insanlar için açılıp Tanrı’nın 
onlan kendi yaşamına doğru çekmesiyle Tann’nın insanla önceki 
görüşmeleri onun dünya üzerinde açık varlığı haline gelmiştir. 
Yuhanna’nın burada ima ettiği o halde önce Kana’da Tann’nın 
hepsi bir vaat özelliği taşıyan ve şimdi kendi nihai tamamlanışına 
doğru uzanan Eski Antlaşma’daki olaydan ileriye doğru taşıyan 
bir yolla kendini açıklamasıdır. Yorumcular havarilerin çağrıl
masıyla ilgili olan Yuhanna İncili’ndeki önceki günlerin sayısını 
topladılar (Barrett, Gospel, s. 190). Sonuç bu “üçüncü günün” 
İsa’nın havarilerini çağırmaya başladığı günden itibaren altıncı ve 
yedinci gün olduğudur. Eğer bu yedinci günse o halde tabir caizse 
bugün yukarıda Yeşaya’nın önceden bildirdiği gibi kusursuz Şa- 
bat’ın başlangıcı, Tann’nın insan için vereceği şölen günüdür.

Bu zamanlamayla bağlantılı olan anlaümın diğer bir 
temel unsuru daha bulunur. İsa Meryem’e daha saatinin
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gelmediğini söylet. Doğrudan doğruya bu, onun laf olsun diye 
hareket etmediği, kendi kendine kararlar vermediği, her zaman 
Peder’in arzusuyla uyum içinde, her zaman Peder’in planlarına 
bağk olduğu anlamına gelir. Bilhassa “saat” Haç’ı, Diriliş’i, Söz ve 
Kutsal Gizem olarak dünyanın her yerinde varlığını birleştiren 
“şanını” gösterir. İsa’nın saati, “şanının saati” Haç anında başlar 
ve onun tarihi yeri Pasah kuzularının kesildiği andır —tam o es
nada gerçek kuzu olan İsa kendi kanını akıtır. Onun saati 
Tanrı’dan gelir, ama kesin tarihsel ortamda dini bir tarihle bağlan
tılı olarak sağlam bir yerde durur-ve bu nedenle yeni bir ibadetin 
‘ruh ve gerçek’ olarak başlangıcıdır. Bu noktada İsa Meryem ile 
saati hakkında konuştuğunda, o anı kendi şanı olarak yorumlanan 
Haç’ın gizemiyle birleştirir. Bu saat henüz gelmedi; söylenecek 
ilk söz buydu. Ama yine de İsa gizemli bir işaretle bu “saati” 
başlatma gücüne sahiptir. Bu Kana’daki mucizevi saatin 
başlangıcı olarak, her ikisini aslında birleştirerek gösterir.

Başlatılan saatin bu ürpertici gizeminin defalarca gerçek
leştiğini nasıl unutabiliriz? Annesinin ricası üzerine İsa saatini 
başlatan işareti verdiği, aynı zamanda da bakışlanmızı ona yönelt
tiği gibi Efkaristiya’da yeniden aynı şeyi her seferinde tekrar yapar. 
Burada Kilise’nin duasına karşılık, İsa geri gelişini başlatır; şimdi 
gelir; şimdi burada bizimle evlilik şölenini kudar. Bunu yapmakla 
bizi kendi zamanımızdan kaldınp çıkararak gelecek olan “saate” 
doğru yöneltir.

Bu şekilde Kana olayım anlamaya başkyoruz. Tanrı’mn 
işareti cömerdik taşırıyor. Bunu ekmeklerin çoğaltılmasında 
görürüz; tekrar tekrar görürüz —en çok da kurtarış tarihinin or
tasında aslında aşağı yaratılmış insan için kendini bolca harcadığı 
gerçekte. Bu bol veriş onun “şanıdır”. Bu nedenle Kana’daki bol
luk Tann’mn insanla yapağı şölenin işaretidir, onun kendini in
sana verişi başlamıştır. Olayın çerçevesi olan düğün böylece 
kendinden öte bir olguyu, Mesih’in saatim işaret eden bir simg
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eye dönüşür: Tanrı’nın halkıyla evlilik şöleninin saati İsa’nın 
gelişiyle başladı. Son günlerin vaadi ‘Şimdi’nin içine girer.

Bu Kana olayını Aziz Markos’un anlattığı Vaftizci Yahya’ 
nın öğrencileri ve Ferisilerin İsa’ya yönelttikleri sorunun açıkla
masıyla birleştirir: Senin öğrencilerin neden oruç tutmuyorlar? 
İsa yanıt verir: “Güvey aralannda olduğu sürece davetliler oruç 
tutar mı?” (Mar. 2,18). İsa burada kendisini Tann’mn vaat ettiği 
halkıyla yapacağı evliliğin damadı olarak tanıtır ve böyle yapmakla 
kendi varlığını, kendisini, gizemli biçimde Tann’nın gizemine yer
leştirir. Onda, bu evlilik İsa’nın sonradan belirttiği gibi damadın 
“alınışından”, Haç’tan geçse de beklenmedik biçimde Tann ve 
insan bir olur, evlilik gerçekleşir.

Bir bakıma buradaki Kristolojik derinliğini araştırmak is
tersek bizim için Kana olayının iki yönü bulunur —anlatımda 
karşılaşuğımız İsa’nın şanı ve onun kendini açıklaması. Dinsel 
arınma amacıyla aynlan su şaraba, simgeye ve düğün sevinci ar
mağanına dönüştürülür. Bu İsa’nın varlığı ve yapaklarında gerçek
leşen Kutsal Tanrı’nın tamamlanmasını bir parça aydınlığa 
çıkartır.

Tanrı inkâr edilmez, kenara itilmez. Aksine onun için
deki beklenti gerçekleştirilir. Sonuçta dinsel annma sadece bir 
dini gelenektir, ümit hareketidir. Tanrı’nın önünde insanın kendi 
başına yaptığı her şeyin “su” olarak kaldığı gibi, “su” olarak kalır. 
Dinsel arınma ne de olsa Tanrı’yı insan için ulaşılabilir ve onu 
gerçekten Tanrı için “saf” kılmaya hiçbir zaman yeterli değildir. 
Su şaraba dönüşür. İnsanın kendi çabalan şimdi kendini veren ve 
bu şekilde sadece Tanrı’nın kendi varlığı ve armağanıyla gerçek
leştirilebilecek şölen sevincini yaratan Tanrı’nın armağanıyla bu
luşur.

Karşılaştırmalı din tarihi Hıristiyanlıktan önceki Diony- 
sus efsanesinin Kana olayına paralel olduğunu iddia eder. Diony- 
sus’un asmayı bulan tann olduğuna ve suyu şaraba çevirdiğine
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inanılırdı; bu efsanevi olay dinsel tören olarak da kudanırdı. 
Büyük Yahudi ilahiyatçı İskenderiyeli Philo (M.Ö. 13-M.S. 45/50) 
efsaneden arındırarak bu olayı yorumlar: Philo gerçek şarabı 
veren ilahi Söz’dür der; bize sevinci, tatlılığı ve gerçek şarabın 
neşesini veren kişidir. Daha sonra Philo bu Söz inancını kurtuluş 
tarihinden bir kişi olan ekmek ve şarap sunan Melkisedek’e 
dayandırmayla devam eder. Melkisedek’te insan yaşamı için 
gerekli olan armağanları bize veren ve davranan Söz’dür. Aynı 
şekilde Söz ededi ayinin rahibi olarak görülür (Barrett, Gospel, s. 
188).

Birazcık da olsa Yuhanna’nın aklının gerisinde bu tür bir 
düşünce olup olmadığı şüphelidir. Mademki İsa kendi mis
yonunu Mezmur 110’u işaret ederek buradaki Melkisedek’in 
rahiplik özellikleriyle yorumlamakta (Mar. 12,35-37); teolojik açı
dan Yuhanna İncili’ne yakın olan İbranilere Mektup açıkça 
Melkisedek inancını pekiştirmekte; Yuhanna İsa’yı Tanrı’nın 
Sözü, Tanrı’nın kendisi olarak sunmakta ve son olarak mademki 
Tanrı ekmek ve şarabı Yeni Andaşma’nın dayanağı olarak verdi 
şüphesiz bu tür bağlantılara göre düşünmek yasaklanmış değildir 
özünde Dionysus efsanesini değiştiren ama yine de onu kendi 
gizemli gerçeğine taşıyan Söz’ün ve ebedi ayinin gizeminin Kana 
olayının ışığında aydınlandığını düşünmek de öyle.

Kana olayı asmanın meyvesine değinir ve bununla bir
likte zengin bir sembolik anlanma devam ederken 15. Bölümün 
Veda Konuşmaları kısmında Yuhanna bir kez daha asmanın ken
disinin eski geleneksel simgesini ele alır ve burada sunulan vizy
onun gerçekleşmesini sağlar. İsa’nın bu konuşmasını anlamak için 
asma simgesine dayanan en az bir temel Eski Andaşma parçasını 
hanrlamak ve Sinopdklerde Eski Andaşma metnini ele alıp gün
celleştiren bununla ilgili bir benzetme üzerinde kısaca durmak 
gereklidir.

Yeşaya 5,1-7 bize bağla ilgili bir ezgi sunar. Peygamber
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muhtemelen bunu Çardak Bayramı esnasında sekiz günlük bayra
mın özelliği nedeniyle en neşeli ortamda söylemişti (Yas. 16,14). 
Yapraklar ve dallardan kurulan barakalar arasında süre giden 
çeşitli olayları hayal etmek kolaydır, Peygamberin kendisi de kut
lamalar yapan insanlar arasına kanşır ve arkadaşıyla bağı hakkında 
bir sevgi şarkısı söyler.

Herkes “bağın” gelini simgelediğini bilirdi, (Neş. 2,15, 
7,12) bu nedenle herkes şölen atmosferine uygun düşecek bir eğ
lence bekliyordu. Ve şarkı güzel bir tonla başlar: Arkadaşın ver
imli bir toprakta bağı vardı, içinde seçkin asmaları dikiliydi ve 
onlann gelişmesi için adam elinden gelen her şeyi yapmıştı. Fakat 
daha sonra hava birden değişiverir: Bağ hayal kınldığı yaranr, 
seçkin üzümler vereceğine yenmeyen ekşi, sert, küçük koruklar
dan başka ürün vermez. Etraftakiler bunun ne anlama geldiğini 
bilirler: Gelin iffetsizdir; arkadaşın beklediği sevgiyi, ümidi ve 
güveni boşa çıkarmışnr. Bu hikâye nasıl devam edecekti? Arkadaş 
bağını başkalarının yağmalamasına izin verir, gelini reddeder, onu 
kendisinden başka hiç kimseyi suçlayama-yacağı utancıyla baş 
başa bırakır.

Birden bağın, gelinin İsrail olduğu açıkça belli olur, orada 
toplanmış olan kişiler. Tann onlara Yasa’da adalet yolunu verdi; 
onları sevdi ve onlar için her şeyi yaptı, oysa onlar doğru olmayan 
hareketlerle ve adaletsiz düzenle karşılık verdiler. Sevgi şarkısı 
yargı tehdidine dönüşür. Bu aşamada şarkı geleceğe yönelik hiçbir 
vaat olmaksızın Tanrı’nın İsrail’i terk etmesi şeklinde iç kararncı 
bir görünüşle sona erer. Yeşaya, daha sonra derin acı çekmekte 
olan Davut Peygamberin Tanrı’nın önündeki ağıtını anlatan du
rumu işaret eder: “Mısır’dan bir asma çubuğu getirdin, ulusları 
kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın... O  halde niçin 
yıkun bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü 
kopanyor” (Mez. 80,9-13). Mezmurda ağıt duaya yönelir: “Sağ 
elinin diktiği bu bağa iyi bak... Ya Tanrı ey her şeye egemen
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Tanrı, yüzünün nuru parlasın ki kurtulabilelim” (Mz. 80,16-20).
Sürgünden sonra İsrail başına gelen şeylere rağmen, 

İsa’nın yaşadığı ve halkının yüreğine konuştuğu zamanda da ken
dini hemen hemen aynı koşullarda tekrar buldu. Haç’taki 
ölümünün bir kaç günden önce söylediği son benzetmede fark- 
lılaşnnlmış bir biçimde Yeşaya’nın şarkısını ele alır (Mar. 12,1- 
12). Konuşmasında artık asmayı İsrail’in simgesi olarak 
kullanmaz. Aksine şimdi İsrail, sahibi uzaklara yolculuğa giden 
ve gittiği yerden hakkı olan üzümleri talep eden bağ sahibinin 
kiracılan olarak anlatılır. Tann’nın sürekli yenilenen İsrail için ve 
İsrail ile olan mücadelesinin tarihi, bağ sahibinin emriyle kiracılar
dan anlaşukları miktardaki ürünü olan kirayı almak üzere gelen 
“hizmetkârlar” silsilesinde gösterilir. Peygamberler tarihi, onların 
acıları, çabalarının boşluğu, hizmetkârların hırpalandığı hatta 
öldürüldükleri anlaulanlar boyunca görülür.

Son olarak, mal sahibi son çare olarak bir girişimde bu
lunur: “Sevgili Oğlunu” gönderir, varis olarak o da mal sahi-binin 
talebini yerine getirebilir ve bu sebeple saygıyı hak ettiğini ümit 
eder. Tam aksi olur. Kiracılar oğlu öldürür, özellikle o varis 
olduğu için onun ölümünün kesin olarak bağın mülkiyetini elde 
etmelerinin yolunu açacağını düşünürler. İsa benzetmeye şöyle 
devam eder: “Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip 
bağcılan yok edecek, bağı da başkalarına verecek” (Mar. 12,9).

Bu noktada Yeşaya’nın Ezgisi’nde olduğu gibi geçmişte 
sadece bir hikâye gibi görünen benzetme dinleyenlerin yaşamına 
geçer. Tarih birden o anın içine girer. Etraftakiler İsa’nın onlara 
hitap ettiğini bilir, Peygamberlerin hırpalanıp öldürüldükleri gibi 
şimdi siz de beni öldürmek istiyorsunuz: Ben “sizden” ve 
“kendimden” bahsediyorum (12. Bap).

Modern yorum bu noktada sona erer. Böylece ben
zetmeyi tekrar geçmişe gönderir; benzetme görülüyor ki o zaman 
sadece geçmişte olanlar, İsa’nın mesajının zamanının insanlan
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tarafından reddedilişi ve haçtaki ölümü hakkında konuşur. Oysa 
Tann her zaman şu an için ve geleceğe bir bakışla konuşur. Bizim
le ve bizim hakkımızda da konuşuyor. Gözlerimizi açarsak ben
zetmede söylenen şey aslında şimdiki dünyamızın tanımı değil 
midir? Bu çağdaş zamanın, bizim günümüzün aynı mantığı değil 
midir? Tanrı’nın öldüğünü söyleyelim o zaman biz kendimiz 
Tann olacağız. Sonunda biz kimseye ait değiliz; aksine kendimizin 
ve dünyanın sahibiyiz. Nihayet her ne istersek yapabiliriz. Tan- 
rı’dan kurtulduk; üzeri-mizde yargılayan bir değnek bulunmuyor; 
biz kendimizin tek yargılayıcısıyız. “Bağ” bize ait. Daha sonra in
sana ve dünyaya ne olur? Şimdiden görmeye başladık bile...

Benzetme metnine geri dönelim. Bu noktada Yeşaya 
geldiğinde görünürde bir vaat yoktu; mezmurda tıpkı tehdit yeri
ne geldiği gibi, acı, duaya dönüştü. Bu tekrar tekrar İsrail’in, 
Kilise’nin ve insanlığın düştüğü durumdur. Tekrar tekrar 
kendimizi günahın eşiğinde karanlıkta buluruz ve Tann’dan başka 
yakaracağımız kimse yoktur: Bizi tekrar kaldır! Ama İsa’nın söz
leri bir vaat içerir; duaya verdiği yanıtının başlangıcı olan “Bu bağa 
iyi bak. Krallık diğer kiracılara teslim edildi” cümlesi hem bir yargı 
tehdidi, hem de bir vaattir. Şu anki hizmetkârlanna kanşmaksızın 
Tann’nın bağın yanında durduğu anlamına gelir. Bu tehdit-vaat 
sadece İsa’nın haklarında ve kendileriyle konuştuğu idari sınıfı il
gilendirmiyor. Ayrıca Tanrı’nın yeni halkını da ilgilendirmeye 
devam eder —şüphesiz tüm Kilise’yi değil ama tekrarlanan şekil
de Dirilen Tann’nın Efes’teki Kilise’ye sözlerinin gösterdiği gibi 
belli Kiliselere hitap eder: “Tövbe et ve başlangıçta yaptıklannı 
sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırınm” 
(Va. 2,5).

Bağın diğer hizmetkârlara devredileceği tehdit ve vaadi 
daha önemli bir özellikteki vaade devam eder. İsa, Mezmur 
118,22’den alıntı yapar: ‘Yapıcıların istemedikleri taş köşe taşı 
oldu” Oğul’un ölümü son söz değildir. O öldürülür ama ölümde
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kalmaz, “istenmeyen” olarak kalmaz. O yeni bir başlangıç haline 
gelir. İsa kendisini dinleyenlerin öldürülecek olan Oğlun kendisi 
olacağını anlamalarını sağlar; Haçı ve Dirilişini önceden bildirir ve 
kendi üze-rinde öldürülüp dirildiğinde Tann’nm dünyada yeni bir 
bina, yeni bir Tapınak kuracağını ilan eder.

Bağ simgesi terk edilir ve Tann’nın canlı binasının sim
gesiyle değiştirilir. Haç son değildir ama yeni bir başlangıçtır. Bağ 
ezgisi oğlun öldürülmesiyle sona ermez. Tanrı’nın yeni bir şey 
yapacağı ümidini verir. Tapınağın yok edilişi ve yeniden yapılışı 
hakkında konuşan Yuhanna 2 ile yakınlığı görmezden gelmek 
mümkün değildir. Tanrı, başansız olmaz; biz sadakatsiz olabiliriz 
ama o her zaman sadıktır (2 Tim. 2,13). Sevgisi için yeni ve daha 
büyük yollar bulur. İlk benzetmeler-deki dolaylı Kristolojisi bu
rada tamamen açık Kristoloji ifadelerine dönüşür.

İsa’nın Veda Konuşmaları’ndaki bağ benzetmesi, bağ 
konusu üzerine Kutsal Kitap’ın düşünce ve dilinin tüm tarihini 
devam ettirir ve en son derinliğini ortaya çıkarır. “Ben gerçek as
mayım” der İsa (Yu. 15,1). Gerçek sözcüğü bu cümledeki ilk 
önemli dikkat çeken şeydir. Barrett “diğer asmalarla kapalı 
biçimde söylenen anlamlı parçalar toplanmış ve İsa’da açık hale 
gelmiştir” diyerek mükemmel bir gözlem yapar. O  gerçek as
madır (Gospel, s. 473). Ama bu cümledeki gerçekten önemli olan 
şey başlangıcıdır: “Ben...im ”. Oğul kendisini asmayla
özdeşleştirir; o kendisi asma haline gelmiştir. Kendisinin toprağa 
dikilmesine müsaade eder. Asmanın içine girer: İncili’nin giriş 
bölümünde Yuhanna’nın bahsettiği Beden Alışın gizemi burada 
bir kez daha şaşırtıcı yeni bir şekilde ele alınır. Asma artık Tan- 
rı’nın sevgisiyle baknğı sadece bir varlık değil ama hala kökün
den söküp reddedebileceği bir şeydir. Oğul’da kendisi asma haline 
gelir; kendisini, varlığını ebediyen asma ile özdeşleştirir.

Bu asma artık hiçbir zaman kökünden sökjülmez ve yağ
malanması için teslim edilmez. O  kesinlikle Tann’ya aittir; Oğul
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aracılığıyla Tann’nın kendisi asmada yaşar. Vaat geri alınmaz hale 
gelir; birlik parçalanamaz. Tann tarih içinde bu büyük yeni adımı 
atar ve bu, benzetmenin en derin anlamını oluşturur. Tann’nın 
Beden Alışı, Ölüm ve Diriliş onlann tam bütünlüğünde görülme
ye başlar: Aziz Pavlus’un dediği gibi “Aranızda duyurduğumuz 
Tann’nın Oğlu İsa Mesih için... Evet ve Hayır değildi; O ’nda her 
şey her zaman Evet idi. Çünkü Tann’nın tüm vaaderi O ’nda 
gerçekleşir ” (2 Kor. 1,19).

İsa aracılığıyla asmanın Oğul’un kendisi olduğu fikri yeni 
bir düşüncedir ama yine de bunun temeli Kutsal Kitap ge
leneğiyle hazırlanmışnr. Mezmur 80,18 “İnsanoğlu” ile asmayı 
yakın şekilde ilişkilendirir. Diğer taraftan: şimdi Oğul kendisi 
asma haline gelmiş olsa da bu tam olarak İsa’nın kendinden olanla 
bir olmak, toplamak için geldiği Tanrı’nın dağılmış tüm çocuk- 
lanyla olma yöntemidir (Yu. 11,52). Asma tüm Kilise öğretisini 
içine alan Kristolojik bir sıfattır. Asma İsa’nın kendinden olanla 
ayrılmaz birliğini simgeler, onunla ve onun aracılığıyla herkes “as
madır” ve çağnsı bu asmada “kalmaktır”. Yuhanna “İsa’nın Be- 
deni’nin” Pavlus simgesinden faydalanmaz. Ama asma 
benzetmesi gerçekte aynı düşünceyi ifade eder: İsa’nın kendin
den olandan ayrılmaz olduğu ve onların İsa ile ve onun içinde bir 
oldukları gerçeğini. Bu anlamda, asmayla ilgili konuşma Tann’mn 
verdiği armağanın değişmezliğini ve onu asla tekrar geri almaya
cağım gösterir. Beden almakla Tanrı kendim mecbur kıldı. Aym 
zamanda konuşma bu armağanın üzerimize yüklediği yeni 
şekillerdeki beklentilerden söz eder.

Asmamn artık bundan böyle kökünden sökülmeyeceğim 
ya da yağmalanması için devredilemeyeceğini söyledik. Ancak as
mamn yine de sürekli olarak temizlenmeye ihtiyacı vardır. Temiz
lenme, meyve, kalma, emir, sevgi, birlik sözcükleri Tanrı’mn 
sözlerinin ruhumuz önüne koyduğu asmadaki Oğul ile Oğul’da 
var olmamn anahtar sözleridir. Temizlenmeye -Kilise ve her
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bireyin annıp temizlenmeye sürekli ihtiyacı vardır. Kendini İsa’ya 
adamış olanların tüm yaşamında gerekli olduğu kadar acı olan 
temizlenme süreci tarihin her döneminde devam eder. Ölüm ve 
diriliş gizemi bu annmalar içinde hep bulunur. İnsan ve kurum* 
lan çok yükseldiğinde budanmalan gerekir; çok büyüyenler Tan
n ’nm kendi sadelik ve yoksulluğuna geri geti-rilmelidir. Ancak 
ölümün bu zor aşamalanndan geçildiğinde verimlilik kalıa olur ve 
kendini yeniler.

Tanrı bize temizlenmenin hedefinin meyve olduğunu 
söylüyor. Onun beklediği ne tür bir meyvedir? Ölerek ve diri
lerek İsa’nın kendisinin ne çeşit bir meyve verdiğine bakarak 
başlayalım. Yeşaya ve tüm Peygamberlik geleneği Tann’nm nasıl 
üzümler ve böylece bu bağdan seçkin şarap beklediğini anlattı. 
Bu Tann’nın Sözü ve arzusu içinde yaşamaktan kaynaklanan 
doğruluk ve dürüsdüğün simgesiydi. Aynı gelenek bunun yerine 
Tanrı’nın sadece fırlaup atacağı işe yaramaz küçük ekşi koruklar 
bulduğunu da söyler. Bu adaletsizlik, ahlaksızlık ve şiddet içinde 
Tanrı’nın doğruluğundan uzakta sürdürülen yaşamın simgesiydi. 
Asmanın toplanıp ezildikten ve mayalandıktan sonraki işlemlerin 
ardından mükemmel şarabı verecek seçkin üzümler yedşdrmesi 
gerekiyor.

İsa’nın Son Yemeği sırasında asma benzetmesinin an
latıldığını anımsayalım. Ekmeklerin çoğaltılmasının ardından, 
vereceği gökten inen gerçek ekmek hakkında konuşmuş ve 
böylece bize gelecek olan Efkaristiya ekmeğinin derin anlamını 
açıklamıştı. Asma ile ilgili konuşmasında Kana’da önceden gös
terilmiş olan ve şimdi bize verdiği sevgisinin doruğundan, Haç’ 
taki acılarından akacak olan şarabı, yeni şarabı imalı biçimde an
latmadığına inanmak çok güçtür (Yu. 13,1). Bu anlamda asma 
benzetmesi tamamıyla temelini Efkaristiya’dan almaktadır. İsa’nın 
verdiği meyveyi, Haç üzerinde kendini bizler için akıtan sevgisini 
ve Tann’nm insanla olan evlilik şöleni için var olan yeni seçkin
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şarabı gösterir. Böylece açık bir şekilde burada söz pdilmemiş olsa 
da Efkaristiya’nın tüm derinliği ve büyüklüğünü anlamaya başlıy
oruz. Efkaristiya bize asmanın dalları olarak Isa ile birlikte ve 
onun sayesinde verebileceğimiz ve vermemiz gereken meyveyi 
gösterir. Tann’nın bizden beklediği meyve sevgidir; onunla be
raber Haç’ın gizemini kabul eden ve onun kendini vermesinde 
bir ortaklık haline gelen sevgi, dünyayı Tanrı’nın Krallığı için 
hazırlayan gerçek adalettir.

Temizlenme ve meyve birbirine aittir; sadece Tann’nın 
arındırmalarından geçerek, Efkaristiya gizemine akan ve Tan- 
rı’nın tarihi yönlendirdiği hedef olan evlilik şölenine ulaştıran 
meyveyi verebiliriz. Meyve ve sevgi birbirine aittir: Gerçek meyve 
Haç’tan, Tanrı’nın arındırmalarından geçmiş olan sevgidir. “Arta 
kalan” tüm bunlann en önemli bölümüdür. 15-10 ayetlerde (Yu- 
nancada menein) “kalan” sözcüğü on kez geçer. Kilise Ba- 
baları’nın perseverantia dedikleri -hayaun tüm iniş çıkışları 
arasında Tann ile beraber sabırla dayanma- burada odak noktada 
bulunur. Başlangıçtaki coşku kolaydır. Sonra bu yaşamda 
sürdürmeye çağrıldığımız tekdüze çöl yolu boyunca ilerlerken 
bile dik durmamızın vaktidir -sabırla birlikte bu dengeli bir 
yürüyüşe götürür, öyle bir sabır ki içinde sadece derin imanın saf 
‘Evet’inin kalması için ilk uyanışın coşkusu azalır. İyi şarap üret
menin yolu budur. Tann’ya döndükten sonra, ilk anın pınlnlı ay
dınlığının ardından Augustinus bu yorucu sabrı derinden yaşadı 
ve böylelikle Tann’yı sevmeyi ve onu bulmuş olmanın derin 
sevincini öğrendi.

Vermemiz gereken meyve sevgi ise onun önkoşulu Tan
n’ya tutunan, boş vermeyen iman çeşidiyle derinden ilgili olan bu 
“kalmadır”. Yedinci ayet bu kalışın temel öğesi olarak gördüğü 
duadan bahsetmektedir: Dua eden kişiler kesinlikle işitilecekleri 
sözünü alırlar. Hiç şüphesiz İsa adına dua etmek sıradan bir dua 
etme anlamına gelmeyip Veda Konuşmalannda İsa’nın “sevinç”
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diye tanımladığı, Luka’nın da Kutsal Ruh dediği sonuçta her ikisi 
de aynı olan gerçek armağanı dilemektir (Luk. 11,13). İsa’nın 
sevgisinde kalışla ilgili sözleri baş kahin olarak duasının son kıs
mına işaret eder ve (Yu. 17,26) böylece Son Yemek sırasında 
İsa’nın Pederi’ne dua ettiği büyük birlik konusuyla asma konuş
masını birleştirir.

Ekmek
İsa’nın ayartılmalarıyla ilişkili olarak ekmek simgesine 

geniş biçimde değindik. Çöldeki taşlan ekmeğe dönüştürme 
ayartmasının Mesih’in misyonundaki soruyu ortaya çıkardığını 
gördük ve bu misyonu Şeytan’ın bozmasına karşılık İsa’nın 
verdiği olumlu cevap şimdi incelenebilir; bu cevap o zaman kesin 
olarak Haç Yolu’nun arifesinde dünya hayatı için ekmek olarak 
kendi bedenini armağan etmesinde açıldığa kavuşur. Göklerdeki 
Pederimiz Duası’nın dördüncü dileğini gösterirken de bu duanın 
farklı boyudarını gözden geçirmeye çalışuğımız ve böylelikle 
ekmek temasının tam derinliğini araştırdığımız kısımda ekmek 
simgesine değindik. İsa Celile’de yapaklarının sonunda ekmek
leri çoğaltma mucizesini yapar; bir taraftan bu İsa’nın kurtarıcı 
olarak misyonunun kesin bir işaretiyken öte yandan da o andan 
itibaren açık şekilde Haç’ı işaret eden toplum içindeki hizmetinin 
dönüm noktasıdır. Her üç Sinoptik İncil mucize olarak beş bin 
adamın karnının doyurulduğunu anlaar (Mat. 14,13-21 Mar, 6,32- 
44 Luk. 9,10-17). Matta ve Markos bunlardan başka dört bin 
kişinin doyurulmasından da bahsederler (Mat. 15,32-38 ve Mar.
8,1-9).

Her iki olayın da burada içine giremeyeceğimiz zengin 
teolojik içeriği bulunmaktadır. Bunu derinlemesine incelemek 
istediğimden değil de ertesi gün gölün diğer tarafındaki tapınakta 
İsa’nın büyük hayat ekmeği konuşmasında gerçekleştirdiği bu 
olayın yorumuna odaklanma açısından kendimi sadece Yuhan-
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na’run (Yu. 6,1-15) ekmeklerin çoğalulmasıyla ilgili anlattıklarıyla 
sınırlandıracağım. Bir başka özellik daha sıradadır: Yorumcuların 
uzun uzadıya tartışıp baştan başa analiz ettikleri bu konuşmanın 
detaylannı düşünemeyiz. Ben sadece buradaki önemli mesajı 
çıkarmak ve hepsinden öte onu bağlı olarak anlaşılması gereken 
ait olduğu geleneksel inancın ortamına yerleştirmek istiyorum.

Bütün bölümün ait olduğu esas içerik Musa ve İsa arasın
daki farklılıklara dayalıdır. İsa kusursuz, daha büyük Musa’dır — 
Kutsal Toprakların sınırlannda yapağı konuşmasında Musa’nın 
geleceğini söylediği ve hakkında Tann’mn “Sözlerimi onun ağzına 
yerleştireceğim ve insanlara tamamen benim emirlerime göre 
konuşacak” (Yas. 18,18) dediği “Peygamberdir”. O halde ek
meklerin çoğalulması ve İsa’yı kral yapma girişimi arasında yer 
alan şu ifade tesadüfi değildir: “Bu gerçekten de dünyaya gelecek 
olan peygamberdir!” (Yu. 6,14). Yine benzer şekilde Çardak 
Bayramı’nda hayat suyu hakkındaki ifadenin ardından insanlar 
şöyle der: “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” (Yu. 7,40). 
Arka plandaki Musa, İsa’mn yapmış olduğu iddia için koşullan 
hazırlar. Musa çölde kayaya vurduğunda su fışkırdı; gördüğümüz 
gibi İsa hayat suyu sözünü verir. İnsanlann hafizalannda yer eden 
büyük armağan man ekmeğiydi. Musa gökten gelen ekmeği verdi; 
Tann’mn kendisi göçebe İsrail halkım göksel ekmekle doyurdu. 
Çoğu zaman aç kalan ve günlük ekmeklerini kazanmak için mü
cadele eden insanlar açısından bu olay söylenmesi gereken her 
şeyi bir bakıma dile getiren vaatlerin vaadiydi: her isteğin karşı
landığı -herkes için ebediyen açlığı gideren bir armağandı.

Yuhanna İncili’nin altıncı bölümünü anlamak için 
anahtar olan bu fikri irdelemeden önce ilk olarak, Musa ile ilgili 
tammlamayı bitirmeliyiz, çünkü bu Yuhanna’mn İsa’yı tamamı 
üzerinde odaklanabilmemizin tek yoludur. Bu kitaba başladığımız 
ve sıklıkla buna geri döndüğümüz önemli nokta Musa’nın “in
samn arkadaşıyla konuştuğu gibi” Tanrı ile yüz yüze konuş
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masıdır (Çık. 33,11 Yas. 34,10). Sadece Tanrı ile kendisi konuş
tuğu için Tanrı’nın Sözü’nü insanlara Musa getirebilirdi. Ama 
Tamı ile olan bu doğrudan görüşme Musa’nın misyonunun özü 
ve temeli olmasına karşın üzerinde bir karardık nokta bulunur. 
Çünkü Musa “sana yalvarırım bana şanım göster” dediği anda ve 
yazılanlar da o kendisiyle doğrudan iletişim kuran Tann’mn dostu 
diyerek bunu doğruladığında şu karşılığı alır: “Görkemim 
geçerken seni bir taşın yanğı arasına koyacağım ve ben geçene 
dek ellerimle seni kapatacağım, beni arkamdan göreceksin ama 
yüzüm görülmeyecek” (Çık. 33,18.22). Musa bile Tann’yı arkasın
dan görür -yüzü görülmeyecektir. Musa’nın bile tabi olduğu 
sınırlar şimdi aydınlanır.

Giriş bölümünün sonundaki ifade Yuhanna Incili’nde 
anlatılan İsa açısından belirleyici bir anahtardır: “Tann’yı hiçbir 
zaman hiç kimse görmedi. Baha’nın bağnnda bulunan ve Tann 
olan biricik Oğul onu tanıta” (Yu. 1,18). Sadece Tann olan Tan- 
rı’yı görür —İsa. O gerçekten de Peder’i görmüş olmasından, 
Peder ile olan aralıksız diyalogundan, hayaü olan diyalogdan bah
setmektedir. Şayet Musa bize Tanrı’mn arkadan görünümünü 
gösterdiyse ve gösterebiliyorsa İsa onun aksine Tann’dan, onun 
canlı görünümünden, onunla bir oluşundan gelen Söz’dür. 
Bununla bağlantılı olarak İsa’da son şeklini alan Musa’ya verilen 
iki armağan daha bulunur. İlk olarak Tann adını Musa’ya açık
ladı, bu şekilde kendisi ve insanlar arasındaki ilişkiyi mümkün 
kıldı; kendisine açıklanan adla Musa insanlar ve Yaşayan Tann 
arasında gerçek bir ilişki için aracılık eder. Göklerdeki Pederimiz 
Duasımn ilk dileğinde bu nokta üzerinde durduk. Şimdi baş kahin 
olarak duasında İsa Tann’mn adım açıkladığım, Musa ile başlatılan 
işin bu yönünü de tamamladığım vurgular. Baş kahin duasını 
düşündüğümüzde bu iddiayı daha yakından araştırmamız gereke
cek: İsa hangi yönden Tann’mn “adım” açıklamakta Musa’nın 
ötesine geçmiştir?
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Man ekmeğiyle olduğu gibi Tanrı’nın görümüyle ve 
adının söylenmesiyle yakından bağlantılı olan Musa’ya verilen 
diğer bir armağan, öncelikle Tanrı’nın halkı olarak İsrail’e kim
liğini veren bir armağandır: Yolu gösteren ve yaşam kazandıran 
Tanrı’nın Sözü Yasa. Artan bir anlayışla İsrail bunun Musa’nın 
esas ve sürekli armağanı olduğunu, İsrail’i gerçekten özerk kılan 
şeyin Tanrı’nın arzusunu ve yaşamın doğru yolunu bilmek 
olduğunun farkına vardı. Fevkalade olan Mezmur 119 tek fışkıran 
sevinç ve bu armağan için minnet içerir. Pavlus öğretisinin tek 
yönlü yorumundan çıkan Yasa’nın tek yönlü bakışı İsrail’in bu 
neşesini görmemizi engeller: Tanrı’nın arzusunu bilmek ve Tan- 
rı’nın arzusuna uygun biçimde yaşama ayrıcalığına sahip olma 
sevinci.

Bu gözlem bize şaşırtıcı görünse de hayat ekmeği konuş
masına geri getiriyor. Çünkü Yahudi inancı manevi olarak 
geliştiğinde İsrail’i doyuran ve doyurmaya da devam eden gökten 
gelen gerçek ekmeğin tam olarak Tann, Tann’nın Sözü olduğu 
giderek açıldık kazandı. Bilgelik Yazını “ekmek” olarak Tann’da 
oldukça ulaşılabilir ve var olan bilgeliği anlatır (Özd. 9,5); Bilge
lik yazını bu fikri daha da geliştirmeye devam etti (Barret, Gospel 
s. 209). Bu Kafernahum’daki tapınakta toplanan Yahudilerle 
İsa’nın tartışmasını anlayacağımız bakıştır. İsa ekmeklerin çoğaltıl
masının gerçek anlamı olan “işaretin” ne olduğunu anlamayı 
başaramadıklanna dikkat çekerek başlar. Bunun yerine onlan il
gilendiren yemek ve kannlannı doyurmaktı (Yu. 6,26). Onlar kur
tuluşa evrensel iyilik diye tamamen maddi açıdan bakıyorlardı ve 
bu nedenle insanın değerini düşürüp Tann’yı tamamen dışladılar. 
Ama man ekmeğini sadece açlığı gideren bir araç olarak görür
lerse de man ekmeğinin bile göksel ekmek olmadığını, sadece 
dünyevi bir ekmek olduğunu anlamalan gerekir. “Gökten” gelmiş 
olsa da dünyevi bir yiyecekti —veya İsrail çölden çıkıp yerleşim 
yerine geldiklerinde herhalükarda ortadan kalkacak alternatif bir
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yiyecekti.
Ama insan daha fazlası için açlık çeker. Fazlasına ihtiyaç 

duyar. İnsanın gelişmesi için onu doyuran armağanın tamamen 
farklı bir düzeyde olması gerekir. Yasa bu diğer yiyecek midir? 
Yasa’da ve onun aracılığıyla insanın Tann’nın arzusunu kendi 
yiyeceği haline getirdiği bir bakıma doğrudur (Yu. 4, 34). Bu ne
denle Yasa o halde Tann’dan gelen “ekmektir”. Ve yine de deyim 
yerindeyse bize Tann’nın arka yüzünü gösterir. Bu bir “gölgedir”. 
Çünkü Tanrı’nın ekmeği gökten gelen ve dünyaya hayat verendir 
(Yu. 6,33). Etraftaki insanlar hala anlamadıklan için İsa daha açık 
şekilde söylediklerini yineler: “İsa, Yaşam ekmeği Ben’im. Bana 
gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz’ dedi” 
(Yu. 6,35).

Tann insana dönüştü. İsa ile karşılaştığımızda yaşayan 
Tanrı’nın kendisiyle besleniriz, başka bir deyişle gerçekten “gök
ten inen ekmeği” yeriz. Aynı şekilde İsa Tann’nın istediği tek 
harekedn ona inanmak olduğunu açıkça belirtti. İsa’nın etrafın
dakiler ona sordular: “Tann’nın istediği işleri yapmak için ne yap
malıyız?” (Yu. 6,28). Burada İncil, işi yerine getirmek anlamına 
gelen Yunanca söz “ergâzesthai” kullanır (Barrett,Gospel s. 287). 
İsa’nın dinleyicileri çalışmaya, bir şey yapmay'a, bu ekmeği elde 
etmek için “işler” gerçekleştirmeye hazırdırlar. Ama bu ekmek 
çalışarak kişinin kendi başansıyla kazanılamaz. Bize yalnızca Tan- 
rı’nın işi olarak Tann’nın armağanı şeklinde gelebilir. Bu an
latılanlarda Pavlus öğretisinin tamamı bulunmaktadır. En yüce 
şeyleri, gerçekten önemli olan şeyleri kendi kendimize elde ede
meyiz; onları armağanlar olarak alabiliriz ve bir bakıma ar
mağanın gücüne girmeliyiz. Bu, Peder ile canlı bir iletişim 
anlamına gelen kendisi diyalog olan ve aynı şekilde bizde de Söz 
ve sevgi olmak isteyen İsa’ya iman halinde gerçekleşir.

Ama Tanrı ile nasıl yaşayacağımız, onunla nasıl 
“besleneceğimiz” ve onun kendisinin bizim ekmeğimiz olma şekli
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sorusu henüz söylenenlerle tam olarak cevaplanmamıştır. Tanrı 
bizim için ilk olarak Sözün Beden Alışında “ekmek” olur: Söz 
bedene bürünür. Logos bizden biri olur ve bizim seviyemize iner, 
bizim için ulaşılabilir bir alana girer. Yine de Söz’ün Beden Oluşu
nun da ötesinde ileri bir adıma hala ihtiyaç vardır. İsa bu adımı 
konuşmasının son sözlerinde adlandırmaktadır: Onun bedeni 
dünya için hayattır (Yu. 6,51). Beden Alış hareketinin ötesinde 
bu esas hedefini ve son anlayışı gösterir: İsa’mn kendim ölüme 
teslim etmesi ve Haç’ın gizemini.

İsa’nın bize “içmemiz” için kamm vereceğini eklediği 53. 
Ayette bu daha açıklığa kavuşur. Bu sözler Efkaristiya için sadece 
imalı bir gösterim değildirler. Her şeyden öte bu sözler Efkaris- 
tiya’nm içindekini gösterirler: bizim için kamm akıtan İsa’mn kur
banı ve bunu yapmakla O adeta kendinden dışan çıkıp kendini 
dışa akıtır ve bize kendisini verir.

O halde bu bölümde Beden Alış inancı ve Haç inancı 
bir araya gelmektedir; bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle 
Sinoptiklerin ve Paulus’un Paskalya öğretisiyle bir tarafta ve diğer 
yanda Aziz Yuhanna’mn tamamıyla enkarnasyon inancı olduğu 
farz edilen inanç arasında bir karşıt görüş oluşturmak için hiçbir 
gerekçe yoktur. Çünkü girişte anlatılan Söz’ün Beden Alışı’mn 
hedefi tam olarak kutsal gizemin bize ulaşılabilir kıldığı İsa’mn 
Haç’ta bedenini sunmasıdır. Yuhanna burada İbranilere Mek- 
tup’un Mezmur 40,6-8 üzerine geliştirdiği aym düşünce çizgisini 
takip ediyor: “Kurban ve sunu istemedin. Ama bana bir beden 
hazırladın (İbr. 10,5). Kendini verebilmek için İsa insan olur ve 
cevap değil de yalnızca bir arzu hareketi olabilecek hayvan kur
banlarının yerini alır.

Bir yandan İsa’nın ekmek konuşması Vücut Bulma’mn 
esas hedefini ve içinde Vücut Bulma’mn ve Paskalya’nın daima 
bulunduğu kutsal gizeme doğru olan Pasah yolculuğunu işaret 
eder ama diğer yandan bunun Kutsal Gizemi, Kutsal Efkaris-
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tiya’yı geniş anlamda Tanrı’nın bize ve bizim için inişiyle bir
leştirici bir etkisi bulunmaktadır. O halde bir tarafta Efkaristiya 
kesinlikle Hıristiyan varlığının tam merkezine hareket eder; bu
rada Tanrı insan olarak en doyurucu biçimde beslenip yaşaya
bileceğimiz “gerçek göksel ekmeği” bekleyen insanlığa, bize 
gerçekten de man ekmeğini verir. Aynı zamanda, Efkaristiya 
onun yoluna katılıp onda “ruh” olabilelim diye içinde Tann’nm 
kendisini “beden” olarak verdiği Tann ile insanın hiç durmak
sızın buluşması olarak açıklanır. Haç aracılığıyla İsa yeni bir tür 
bedene dönüştüğü ve Tann’nm kendi varlığının insanı kapladığı 
gibi bu yiyecek bizim için de kendi varlığımızın dışına bir çıkış, 
Haç’tan geçiş, Tanrı’da ve Tann ile yeni bir yaşama başlangıç ha
line gelmelidir.

İsa’nın beden alması ve bizim İsa’nın bedenini yiyip 
kanını içişimiz üzerinde bu şekilde önemle duran konuşmanın 
sonunda bu sebeple İsa “Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar 
sağlamaz. (Yu. 6,63) der. Bu bize Aziz Pavlus’un sözlerini ham
latır: “İlk insan Adem, yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam 
veren ruh oldu” (1 Kor. 15,45). Bu sözler hiçbir şekilde “beden 
almanın” gerçekliğini azaltmaz. Yine de Kutsal Gizem’in Paskalya 
yönüne dikkat çekilir: Sadece Haç aracılığıyla ve onun etkisi 
sayesinde gerçekleşen değişimle bu beden bizim için ulaşılabilir 
hale gelir ve bizi değişim aşaması içine doğru çeker. Efkaristiya 
imanı sürekli olarak bu büyük Kristolojik, gerçekte ebedi değişim
den faydalanmayı gerektirir

İsa’nın ekmek konuşmasını tam olarak derinliğiyle anla
mak için Yuhanna İncili’nin anahtar cümlelerinden birine son 
olarak kısaca bakmamız gerekiyor. İsa Kudüs’e Giriş günü Yahudi 
ve Yunanlıları ve dünyadaki tüm halklan kucaklayacak olan gele
cekteki evrensel Kilise’ye bakarak şöyle der: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. 
Ama ölürse çok ürün verir” (Yu. 12,24). “Ekmek” dediğimiz şey
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Haç acılarının gizemini içermektedir. Ekmek olmadan önce 
tohum -buğday tanesi- ilk önce toprağa gömülmeli, “ölmeli” ki 
sonra bu ölümün ardından yeni taneler yetişebilsin. Dünyevi 
ekmek kendi içinde Haç acıları gizemini bulundurduğu, kendi 
içinde ölüm ve dirilişi birleştirdiği için İsa’nın varlığının taşıyıcısı 
haline gelebilir. İşte bu nedenle dünya dinleri, insanın içinde 
ölümden gelen yaşam ümidini ifade eden tanrının ölümü ve dirili
şi hakkındaki efsanelere temel oluşturan ekmeği kullandılar.

Bununla bağlantılı olarak Kardinal Christoph Schönbom 
büyük İngiliz yazar C.S. Lewis’in iman yolculuğunu hatırlaur; 
Lewis bu efsaneler hakkında 12 ciltlik bir kitap serisini okuduk
tan sonra ekmeği ellerine alıp “Bu benim bedenim” diyen İsa’nın 
tıpkı dünyanın yaşaması için kendini feda eden başka bir mısır 
kralı, başka bir mısır tanrısı olduğu sonucuna vardı. Ancak bir 
gün iş arkadaşına İncillerin tarihselliğinin kanmnın aslında şaşırtıcı 
biçimde iyi olduğunu söyleyen katı bir ateistin konuşmasına iste
meyerek şahit oldu. Daha sonra ateist düşünceli bir biçimde 
durdu ve şöyle dedi: “Ölen Tanrı hakkında.” Acayip bir şey. 
Neredeyse sanki gerçekten bir zamanlar olmuş gibi görünüyor” 
(Schönbom, Weihnacht, s. 23).

Evet, bu gerçekten oldu. İsa efsane değildir. O  etten kan
dan olmuştu ve tarihin hakikaten gerçek bir parçası olarak dur
maktadır. İsa’nın kendisinin gitmiş olduğu yerlere biz de 
gidebiliriz. Onu dinleyen şahider aracılığıyla söylemiş oluğu sö
zleri biz de işitebiliriz. O öldü ve dirildi. Sanki gizemli Haç Acıları 
ona doğru kollarını açarak ekmek içinde onu beklemişti; sanki 
efsaneler onu beklemişti çünkü onların özledikleri şey onda 
gerçekleşmişti. Aynı şey şarap için de doğrudur. O  da kendi içinde 
Haç Acılannı bulundurur çünkü şarap olabilmesi için üzümün 
sıkışurılması gerekir. Kilise Babalan Efkaristiya armağanlarının 
bu gizli diline daha derin bir yorum kattılar. Burada sadece bir 
örnek daha eklemek istiyorum. Muhtemelen yaklaşık 100. ydda
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yazılmış olan Didake olarak da bilinen 12 Havarinin Öğredsi adlı 
ilk Hıristiyan kaynakta Efkaristiya için kullanılacak ekmek üze
rinde şu dua söylenirdi: “Bu ekmek dağlar üzerinde dağıldığı ve 
birleştirildiği gibi dünyanın her köşesinden Kilise de Krallığında 
toplansın” (IX 4).

Çoban
Hem Sinoptiklerde hem de Yuhanna İncili’nde İsa’nın 

misyonunu anlatmakta kullandığı çoban simgesinin arkasında 
uzun bir tarih bulunmaktadır. Eski Çağda Yakın Doğu’da hem 
Sümer hem de Babil ve Asur bölgesindeki krallıkla ilgili yazıtlarda 
kral kendisini Tann’nın görevlendirdiği bir çoban olarak ad
landırır. “Koyunlan gütme” yöneten kişi olarak onun görevini 
simgeler. Bu benzetme zayıf olanı kollamanın adil bir kralın 
görevlerinden biri olduğunu gösterir. Buna bağü olarak kaynağı 
açısından İsa İyi Çoban simgesinin Kral İsa’nın İncili’, İsa’nın 
Krallığı üzerine ışık tutan bir simge olduğu söylenebilir.

Şüphesiz İsa’nın bu simgeyi kullanmasının önceki örnek
leri Tanrı’nın kendisinin İsrail’in Çobanı olarak görüldüğü Eski 
Andaşma’da bulunur. Bu benzetme İsrail’in imanını derinden 
şekillendirdi ve özellikle ihtiyaç anlarında İsrail bunda teselli ve 
güven sözü buldu. Muhtemelen bu güvenilir bağlılığın en güzel 
ifadesi Mezmur 23’tür: “Tanrı benim çobanımdır... Karanlık 
ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen 
benimlesin” (Mz. 23,1,4). Görümü şu ana taşınan ve hem Sinop- 
tiklerdeki çoban benzetmelerinde hem de Yuhanna’daki çoban 
konuşmalarında İsa’nın misyonunun öngörümü olarak yorum
lanan Hezekiel’in 34,37 bölümlerinde Çoban olan Tann simgesi 
daha ayrıntılı biçimde geliştirilir. Karşılaştığı, kışkırdp suçladığı 
zamanının kendilerini düşünen çobanlanna karşı Hezekiel Tan- 
n ’nın kendisinin koyunlannı arayıp onlara bakacağı sözünü duyu
rur: “Onlan uluslann arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak,
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kendi yurtlarına geri getirece-ğim...Ben kendim koyunlarımı 
güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Tanrı böyle diyor. 
Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının 
yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim, semiz ve güçlü olanı da 
kollayacağım” (Hez. 34,13.15-16).

Isa sofrasında günahkârlarla olan arkadaşlığını eleştirip 
şikâyet eden Ferisiler ve Yasa yorumcularıyla karşılaşuğında 
sürüde kalan 99 koyun ve bir kayıp koyun benzetmesini anlaur. 
Çoban kayıp koyununun ardından gider, onu sevinçle omzuna 
alır ve eve getirir. İsa bu benzetmeyi tartıştığı kişilere bir soru 
yöneltmek için anlaur: HezekiePdeki Tann’nm sözünü okuma
dınız mı? Ben önceden söylenen, sadece gerçek çoban Tann’nm 
yapacağını yapıyorum: Kayıp olan koyunları bulmayı ve uzak- 
laşanlan eve getirmeyi arzuluyorum.

Eski Andaşma’da son safhadaki bir öngörümde çoban 
simgesinin anlatımı şaşırtıcı ve düşünce çağnşdran, doğrudan İsa 
Mesih’in gizemine yönlendiren başka bir dönüş açısı kazanır. 
Matta, Son Yemek’ten sonra Zeydn Dağı yolu üzerinde İsa’nın 
havarilerine Zekeriya 13,7’de söz edilen öngörümün gerçekleşe
ceğini söylediğini anlatır: “Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar 
darmadağın olacak” (Mat. 26,31). Zekeriya bu bölümde asünda 
‘T ann’nın arzusuyla sabırla ölüm acısı çekeceğini ve bunu yap
makla olaylann son bölümünü başlatacağını” söyleyen çoban 
görümünden söz etmektedir (Jeremias, TDNT,VI, S. 500-1).

Ölümüyle Kurtancı haline gelen parçalanmış çoban ben
zetmesi şaşırdcı biçimde Zekeriya Kitabı’ndan diğer bir simgeyle 
y akından bağlantılıdır: “Davut soyuyla Kudüs’te oturanların üze
rine merhamet ve yakanş ruhunu dökeceğim. Bana yani deştik
lerine bakacaklar! Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, 
ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler... O gün Yeruşa- 
lim’de tutulan yras, Megiddo Ovasında, Hadat Rimmon’da tutulan 
yas gibi büyük olacak... O gün Davut soyunu ve Yeruşalim’de
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yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten anndırmak için bir pınar 
açılacak” (Zek. 12,10.11 ;13.1). Hadat Rimmon daha önce ek
meğin, tohumun ölüm ve dirilişini öngördüğünü açıkladığımızda 
karşılaşuğımız ölen ve dirilen bitkisel tanrılardan biridir. Daha 
sonra dirilişle devam eden tannnın ölümü şiddetli dini törenlerde 
ağıdarla kudanırdi; bu törenler onlara şahit olanları olduğu gibi; 
anlaşılıyor ki Peygamber ve etrafmdakileri de eşsiz acı ve ağıun ilk 
örneği olarak et-kilerdi. Zekeriya için Hadad Rimmon İsrail’in 
aşağıladığı ve mitolojik rüyalar olarak kabul etdği var olmayan 
tannlardan biridir. Ve yine de onun için yapdan dinsel ağıtlar 
aracdığıyla gerçekten var olan bir kişiyi gizemli bir şekilde temsil 
eder.

İkinci Yeşaya’da, Tann’nın Acı Çeken Hizmetçisi ile içten 
bağlantı burada görülür. Daha sonraki Peygamberlerin yazdık- 
lannda kuzuya dönüşen Çoban bazı detaylar halen doldurulması 
gerekse de, acı çeken ve ölen Kurtarıcı’yı görürüz. K. Elliger 
bununla ilgili şu yorumu yapar: “Diğer taraftan Zekeriya’nın 
bakışı Golgota’da Haç üzerinde delinen kişinin etrafındaki çevre 
ve farklı bir uzaklığın içine kesin bir doğrulukla işler”. Tabiî ki 
Hadad Rimmon’a yapdan imalı anlatım Diriliş gizemine oldukça 
yakın olsa da hatta yakından da öte bir benzerlik taşısa da ve hep
sinden öte günahı ve kusuru temizleyen bir pınarla Haç arasın
daki gerçek ilişkiyi tam olarak görmediğinden İsa’yı açıkça fark 
edemez (“Das Buch”, ATD, 25, s. 172). Matta İncili’nde Haç’la 
ilgili anlaulanlann başında İsa’nın kendisi parçalanan Çoban 
örneğinden Zekeriya 13,7’den söz ederken Yuhanna bunun ak
sine Zekeriya 12,10’daki imalı anlatıma İsa’nın Haç’taki ölümüyle 
ilgili son kısımda yer verir: “Deldikleri kişiye bakacaklar” (Yu. 
19,37). Şimdi açıkça görülüyor ki parçalanıp delinen kişi ve Kur- 
tancı, haça gerilen İsa Mesih”tir.

Yuhanna bunu günahı ve kusuru anndıran Zekeriya’nın 
pınar öngörüsüyle ilişküendirir: İsa’nın yaralanan yerinden Kan
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ve Su akn (Yu. 19,34). Haç üzerinde delinen İsa’nın kendisi tüm 
dünya için arınma ve iyileştirme kaynağıdır. Yuhanna bunu 
kanının anndırma gücü olan Pasah Kuzusu simgesiyle bağdaştırır: 
“Onun bir kemiği bile kırılmayacak” (Yu. 19,36 Çık. 12,46). 
Bununla halkanın ucu kapanır, İncil’in sonuç bölümünü Vaftizci 
Yahya’nın İsa’yı görmesiyle başlayan: “İşte dünyanın günahlannı 
kaldıracak olan Tann’nın kuzusu” dediği (Yu. 1,29) giriş 
bölümüne bağlar. Farklı biçimde Vahiy Kitabı’nda belirleyici bir 
rol oynayan kuzu simgesi böylece tüm İncil’i kaplar. Aynca bu, 
tüm hedefi İsa’nın kendi yaşamım feda etmek olan çoban konuş
malarının en derin anlamına da işaret eder.

Şaşırncı biçimde çoban konuşmaları “Ben İyi Çobanım” 
(Yu. 10,11) ile değil de farklı bir benzetmeyle “Gerçekten size 
derim ki ben koyunlann kapışıyım” sözleriyle başlar (Yu. 10,7). 
"İsa henüz şöyle demiştir: “Size doğrusunu söyleyeyim: Koyun 
ağılına kapıdan girmeyip başka yerden giren kişi hırsız ve 
eşkıyadır. Kapıdan girense koyunlann çobanıdır” (Yu. 10,1). Bu 
sözler gerçekte sadece onun Peder’e yükselişinin ardından 
sürüsüne çobanlık edecek kişiler için bir ölçüt oluşturduğu an
lamına gelebilir. Gerçek çobanın kanıtı onun kapı olan İsa’dan 
içeriye girmesidir. Çünkü sonuçta Çoban olan sadece İsa’nın ken
disidir, sürü yalnızca ona “aittir.”

Gerçekte kapı olarak İsa’dan içeri girme yolu, İsa’nın 
Petrus’u Çoban olarak görevine tayin ettiği İncil’in 21. 
bölümünün son kısmında açıldığa kavuşur. Üç kez İsa Petrus’a: 
Kuzulanmı besle” der (Yu. 21,15-17). Petrus açıkça İsa’mn kuzu- 
lannın çobanı olarak atanmış ve çoban olarak İsa’nın hizmetinde 
resmen görevlendirilmiştir. Ancak bunun mümkün olabilmesi 
için Petrus’un “kapıdan” içeri girmesi gerekmektedir. İsa bu giriş 
hakkında ya da Petrus’a üç kez “Yuhanna oğlu Simon beni se
viyor musun?” diye sorduğunda kapıdan girişine müsaade 
edilmesi hakkında konuşur (Yu. 10,3). Bu çağrının ilk önce tama
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men kişisel yönüne dikkat edin: Simon adıyla çağrılır —hem kendi 
şahsi adıyla hem de ailesini işaret eden adla. Ve kendisini Isa ile 
bir kılan sevgisi hakkında sorgulanır. İşte bu şekilde “İsa 
aracılığıyla” kuzulara gelir. Kuzulan kendi adına, Simon Petrus 
adına değil de İsa’nın sürüsü olarak sahiplenir. “Kapı” olan İsa 
aracılığıyla geldiği, İsa’nın sevgisiyle birleşmiş olarak onlara geldiği 
için kuzular onun sesini, İsa’nın kendisinin sesini dinler; onlar Si- 
mon’u değil İsa’dan ve İsa aracılığıyla kendilerine gelen kişiyi takip 
ederler, bu nedenle onları yönlendirdiğinde bunu yapan aslında 
İsa’dır.

Tüm bu resmi görev teslimi sahnesi İsa’nın Petrus’a 
“Beni takip et” (Yu. 21,19) demesiyle kapanır. Bu bize Petrus’un 
ilk tanıklığından sonra Haç yolundan İsa’yı vazgeçirmeye çalıştığı 
ve İsa’nın ona “Arkamda dur” dediği ve daha sonra herkesten 
kendi haçlarını yüklenip “kendisini takip etmelerini” istediği 
bölümü hatırlatır (Mar. 8,33). Diğerlerinin önünden çoban olarak 
giden havarinin bile İsa’yı “takip etmesi” gerekir. Ve İsa Petrus’a 
çobanlık görevini yükledikten sonra bunu söylediği için bu görev 
içinde haçı kabul etmek, kendi yaşamını feda etmeye hazır olmak 
da yer alır. İsa “Ben kapıyım” dediğinde söylemek istediği şey 
budur. Bu şekilde İsa çoban olarak kalmaya devam eder.

Yuhanna İncili’nin 10. Bölümündeki çoban konulanna 
geri dönelim. Sadece 2. Bölümde İsa “Ben İyi Çobanım” der (Yu. 
10,11). Çoban benzetmesinin tarih içindeki tüm anlamlarını ken
disi üsdenerek bunlan daha sonra anndınr ve tam anlamına 
kavuşturur. Dört önemli nokta özel bir dikkat çekmektedir. İlk 
olarak hırsız “Sadece çalmak ve yok etmek için gelir” (Yu. 10,10). 
Bu kişi kuzulan, sahip olduğu ve sadece kendi çıkan için kullana
bileceği kendi mülkünün bir parçası olarak görür. Tek düşündüğü 
kendisidir; dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanır. Gerçek 
Çoban bunun tam aksini yapar. O yaşama son vermez, yaşam 
verir: “Ben onlar hayata kavuşsun, bolca yaşasınlar diye geldim”
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(Yu. 10,10).
Bu İsa’nın büyöik vaadidir: yaşamı bolca vermek. Herkes 

uzun yaşam ister. Ama bu nedir? Yaşam nerede bulunur? Onu 
nerede buluruz? Ne zaman ve nasıl bolca yaşama kavuşuruz? 
Tann’nın bize verdiği mirastan payımızı evden kaçan hayırsız oğul 
gibi yaşayarak çarçur ettiğimizde mi bunu yapanz? Her şeyi yal
nızca kendimiz için ayırarak hırsız ve soyguncu gibi yaşadığımızda 
mı? İsa, kuzulara yaşayabilecekleri, bir “odak” bulabilecekleri yeri 
göstereceğine ve gerçekten de hayat pınarlarına onları yönlendi
receğine söz verir. Burada tam da 23. Mezmur’da işittiğimizin 
yankısını duyarız: “Beni yemyeşil çayırlarda yatınr, beni dingin 
suların kıyısına yöneltir... Bana düşmanlanmın önünde sofra ku
rarsın... Şüphesiz ömrüm boyunca yalnız iyilik ve merhamet 
izleyecek beni” (Mez. 23,2,5). Hezekiel’de de çoban konuş- 
malannın daha yakın başka bir yankısı bulunur: “Onlan iyi bir 
otlakta güdeceğim; yaylalan İsrail’in yüksek dağları üzerinde ola
cak” (Hez. 34,14).

Tüm bunların anlamı nedir? Kuzulann neyle yaşadık- 
lannı biliyoruz ama insan neyle yaşar? Kilise Babaları Hezekiel’in 
işaret ettiği İsrail’in dağlık bölgeleri ve tepelerindeki gölgelik ve iyi 
sulanmış odaklannı Tann’nın sözünün hayat veren yiyeceği olan 
Kutsal Kitap’ın yüceliğinin simgesi diye gördüler. Parçanın tarih
sel anlamı bu olmamasına rağmen sonunda Kilise Babalan doğru 
olarak gördüler ve hepsinden öte İsa’nın kendisini doğru biçimde 
anladılar. İnsan doğrulukla ve sevilmekle yaşar: doğrulukla sevile
rek yaşar. Onun kendisine yaklaşan, hayann anlamını ona yo
rumlayan ve böylelikle ona hayann yolunu gösteren Tann’ya 
ihtiyacı vardır. Şüphesiz insanın ekmeğe, vücudu için besine ihti
yacı vardır ancak aslında en fazla ihtiyaç duyduğu şey Söz, sevgi 
ve Tann’nın kendisidir. Ona bunu her kim verirse “yaşamı bolca” 
verir; insanın dünyayı akıllıca şekillendirmesi ve ancak başkalanyla 
ortak olarak sahip olabileceği kendisi ve başkalan için iyi olanı
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bulabilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi serbest bırakır.
Bu anlamda aluncı bölümde ekmek konuşmalan ve 

çoban konuşmalan arasında yakın bir bağland bulunur: Her iki 
durumda da konu insanın neyle yaşadığıdır. İsa’nın döneminde 
yaşamış olan büyük Yahudi ilahiyat filozofu Philo, “halkının 
gerçek Çobanı olan Tann, ilk doğan Oğlunu, Sözü, Çobanlık 
hizmetine atamıştır” der (Barrett, Gospel, s. 374). Yuhanna çoban 
konuşması İsa’yı Söz olarak anlama ile doğrudan ilişkili değildir 
ama yine de Yuhanna İncili’nin belirli içeriğinde, konuşmanın 
amacı Tann’nm kendisinin beden alan Sözü olan İsa’yı sadece 
Çoban değil aynı zamanda da yiyecek, gerçek “odak” yapmasıdır. 
Kendini vererek yaşam verir, çünkü o ha-yattır (Yu. 1,4; 3,36; 
11,25).

Bu bizi çoban konuşmasındaki ikinci düşünceye ge
tiriyor. Bu yeni fikirler aracılığıyla değil de yeni bir olayla, Beden 
Alış ve Oğulun Haçıyla bizi Philo’nun ötesine götüren bir yenil
iği açıklar: “İyi Çoban koyunları için hayannı verir” (Yu. 10,11). 
Ekmek konuşmalan sözcüğün sadece gerçek anlamını ifade et
meyip, beden olan Söz ve aynı zamanda “dünyanın yaşamı için” 
(Yu. 6,51) bir armağan olduğu hakkında konuşmayı sürdürdüğü 
gibi çoban konuşması da tamamıyla İsa’nın “koyunlan” için kendi 
yaşamını verdiği düşüncesi etrafında döner. Haç, çoban konuş
masının merkezinde bulunur. Bu haç, İsa’yı habersizce alan ve 
ona dışandan saldıran bir şiddet hareketi olarak değil de onun 
kendini karşılıksız armağan olarak vermesi şeklinde anlanlır: 
“Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Onu benden kimse 
almaz, ben kendiliğimden veririm” (Yu. 10,17). Burada İsa bize 
Efkaristiya’nın kurulmasında ne olduğunu açıklar: Haç’taki ölüm 
hareketinin görülen şiddetini, başkalan adına kendi yaşamını 
karşılıksız bir armağan olarak verme hareketine dönüştürür. İsa 
“bir şey” vermez onun verdiği kendisidir. Ve işte O  bu şekilde 
yaşam verir. Efkaristiya ve Pasah olaya hakkında konuşurken bu
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düşüncelere tekrar döneceğiz ve onları daha derinden inceleye
ceğiz.

Çoban konuşmasının üçüncü önemli teması çoban ve 
sürüsünün birbirlerini tanıdığı fikridir: “Tanrı koyunlannı ad
larıyla çağırır ve onları güder... Koyunlar onu izler, çünkü onun 
sesini tanırlar” (Yu. 10,3). “Ben İyi Çobanım; Babamın beni 
benim de Babamı tanıdığım gibi ben koyunlarımı koyunlarım da 
beni tanırlar ve ben koyunlarımın uğruna canımı veririm” (Yu.
10,14). Bu cümlelerdeki “tanıma” sözcüğüyle neyin kastedildiğini 
anlamak istersek birbiriyle bağlantılı iki çarpıcı düşünce içerdiğini 
göz önünde bulundurmalıyız. İlk olarak tanımak ve ait olmak bir
biriyle ilişkilidir. Çoban koyunları tanır çünkü onlar kendisine ait
tir ve koyunlar onu bilir çünkü onlar çobana aitdrler. Bilmek ve 
ait olmak (Yunanca metin koyundan çobana ait olan - ta  ı'dia- diye 
bahseder) aslında tek ve aynı şeydir. Gerçek çoban koyunlarına 
kullandırası ve tüketilmesi gereken şey olarak sahip olmaz; ak
sine birbirlerini tanıdıkları için onlar kendisine “aittir” ve bu 
tanıma yürekten bir kabuldür. Bir şeylere sahip olmaktan çok 
daha derinlere giden içten bir aitliği gösterir.

Bunu kendi yaşannmızdan bir örnekle gösterelim. Hiçbir 
insan bir eşya gibi başka birine “ait” değildir. Çocuklar anne ba
balarının “malı” değildir, eşler birbirlerinin “malı” değildir. Yine 
de onlar “mülkiyet” adını verdiğimiz toprak parçası veya bir parça 
ahşaptan çok daha derin bir şekilde birbirlerine “aittirler”. Çocuk
lar anne babalanna “aittirler” ama onlar kendi hakları olan Tan- 
rı’nın yaratnğı özgür, Tann’nın önünde her biri kendi çağnsına, 
yeniliğe ve benzersizliğe sahip bireylerdir. Birbirlerine mülkiyet 
anlamında değil ama karşılıklı sorumluluk açısından aittirler. 
Öncelikle birbirlerinin özgürlüklerini kabul edip sevgi ve bilgiyle 
desteklemekte birbirlerine aittirler. Ve bu birlik içinde onlar aynı 
zamanda özgürdürler ve ebediyen tektirler.

Aynı şekilde hırsız veya soyguncu onlara sahip
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olduğunda bu şekilde düşünse de “koyunlar” Tanrı’nın benze
yişinde olan Tann’nın yarattığı insanlar bir eşya gibi çobana ait 
değildirler. Bu noktada sahip, gerçek Çoban ve soyguncu arasın
daki fark ortaya çıkar. Soyguncu için, fikir tacirleri ve diktatörler 
için insanlar sadece onlann sahip olduklan birer maldır. Oysa 
gerçek Çoban açısından onlar gerçek ve sevgi ilişkisinde 
özgürdürler; Çoban koyunlannı tanıyarak, severek ve onların 
gerçeğin özgürlüğünde olmalarını arzulayarak onlann kendisine 
ait olduklarını kanıdar. Koyunlar tanımanın birliği sayesinde 
Çobanın kendisi olduğu gerçekle birlik içinde ona aittirler. Bu ne
denle çoban onlan kullanmaz aksine onlar için kendi yaşamım 
verir. Tıpkı Söz ve Beden Alma, Söz ve Haç birbirlerine ait olduk
lan gibi tanımak ve kendini feda etmek de sonuçta aynı şeydir.

Şu ikna edici sözleri bir kez daha işitelim: “Ben İyi 
Çobanım; Babamın beni benim de Babamı tanıdığım gibi ben 
koyunlarımı koyunlanm da beni tanırlar ve ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm” (Yu. 10,14). Bu cümle dikkate almamız 
gereken ikinci birbiriyle bağlantılı fikirler içermektedir. Çobanın 
ve koyunun birbirlerini karşılıklı tanımaları Peder ve Oğul’un bir
birlerini tanımalarıyla benzeşmektedir. İsa’yı “kendininkilerle” 
birleştiren tanıma, onun Peder’i “tanıma” birliğinde açılan yerde 
bulunur. İsa’nın “kendinin olanlan” Üçlükle iç içedir; baş kahin 
duasını ele aldığımızda bunu tekrar göreceğiz. Bu bizim Kilise ve 
Üçlü Birliğin karşılıklı olarak birbirleriyle kaynaştıklannı görme
mize yardım edecek. Tanımanın iki aşamasının bu yorumu 
Yuhanna İncili’nin bahsettiği “tanımanın” özünü anlamakta 
büyoik önem taşır.

Yukarıdakilerin tümünü içinde yaşadığımız dünyaya 
uyarladığımızda şunu söyleyebiliriz: Sadece Tann’da ve Tann’nın 
ışığında insanı gerçekten tanırız. İnsanı tecrübeleri ve somut olan
larla sınırlandıran herhangi bir “kişisel bilgi” insanın gerçek de
rinliğiyle ilişki kurmasına engeldir. İnsan kendisini sadece
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Tann’nın ışığında anlamayı öğrendiğinde, başkalannı da onlann 
içindeki Tann’nın gizemini gördüğünde tanır. Çünkü İsa’nın 
hizmetindeki çoban demek onun diğer insanlan kendisinin 
olarak, “benim” diye sahiplenmeye hiçbir hakkı yoktur anlamına 
gelir. Onun bakımına emanet edilen koyunlara kendisini bağlayan 
karşılıklı tanımanın farklı bir hedefi olmalıdır: bu onlann birbir
lerini Tann’ya doğru yöneltebilmelerini mümkün kılmalıdır; tanı
mak ve sevmek etrafında oluşturulan birlikte birbirleriyle 
buluşmalannı mümkün kılmalıdır. İsa’nın hizmetindeki çoban 
başkalannın tam özgürlüklerini bulabilmelerini sağlayabilmek için 
her zaman kendinden öteye yöneltmelidir; bu şekilde kendi 
ötesindeki İsa ve Üçlük ile birliğe gitmelidir.

İsa’nın kendi “beni” sözü her zaman Peder ile “birlikte 
olmaya” açılır; hiçbir zaman yalnız değildir ama daima kendisini 
Peder’den aüp ona yine kendini geri verir. “Öğretim bana ait 
değildir”; onun “beni” Üçlüğe açılır. Onu tanımaya başlayanlar 
Peder’i “görürler”; İsa’nın Peder ile olan birliğine girerler. Tam 
olarak İsa ile görüşmenin içindeki insanı aşan anlayış budur ve 
bu bize bir kez daha bizi mal gibi sahiplenmeden kendi yaşamını 
veren ve bizi Tanrı ile birliğe sevk ederek varlığımızın özgür
lüğüne yönelten gerçek Çobanı açıklar.

Çoban konuşmasının son önemli düşüncesine dönelim: 
birlik anlayışı. Hezekiyel’deki çoban konuşması bu düşünceyi vur
gular: “Tann’nın sözü bana geldi: ‘İnsan Oğlu, bir değnek al ve 
üzerine ‘Yahuda ve dosdan İsrailliler için’ yaz. Sonra başka bir 
değnek al üzerine ‘Yusuf’la dostlan İsrailliler için Efrayim’in 
değneği’ diye yaz. İki değneği yan yana geti-rerek birleştir. Öyle 
ki elinde bir değnek gibi olsun... Egemen Tann şöyle diyor: İs
raillileri gittikleri ulusların içinden alacağım... Onlan ülkede, İs
rail dağlan üzerinde tek bir ulus yapacağım... Artık iki ayrı ulus 
olmayacaklar ve iki krallığa bölünmeyecekler ” (Hez. 37,15- 
17.21). Tann parçalanan ve dağdan İsrail’i tek bir halk olarak bir
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leştiren Çobandır.
İsa’nın çoban konuşması çok kararlı bir şekilde vaadin 

açısını genişleterek bu görümü ele alır: “Bu ağıldan olmayan 
başka koyunlanm var. Onlan da getirmeliyim. Benim sesimi işite
cekler ve tek sürü, tek Çoban olacak” (Yu. 10,16). Çoban İsa, 
sadece İsrail evinin dağılmış koyunlanm toplamak için değil ‘tüm 
dünyaya dağılmış olan Tann’nın çocuklannı’ (Yu. 11,52) bir araya 
getirmek için gönderilmiştir. Bu anlamda İsa’nın tek Çoban ve 
tek sürü olacak vaadi Matta İncili’ndeki Dirilen İsa’nın misyon 
emrine karşılıktır: “O halde gidin ve tüm uluslan benim öğrencim 
yapın.” (Mat.28,19) aynı düşünce Havarilerin İşleri’nde Dirilen 
İsa’nın “Kudüs’te, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın 
dört bucağında benim tanıklanm olacaksınız” (Ha. İşi. 1,8) dediği 
yerde tekrar görülür.

Bu şekilde bu evrensel misyon için derindeki sebebi ay
dınlığa kavuşturur: Yalnız tek bir Çoban vardır. İsa’da insan olan 
Söz tüm insanlann Çobanıdır; çünkü her insan tek Söz aracılığıyla 
yaratılmıştır, ne kadar dağılmış olsalar da Tanrı’dan geldikleri ve 
ona bağlı olduklan için hepsi birdir. Ne kadar geniş alana 
dağılmışlarsa da gerçek Çoban, hayatım feda etmek ve hayatı 
bolca vermek için insan haline gelen Logos aracılığıyla hepsi bir 
olabilir (Yu. 10,10).

İlk zamanlardan bu yana -verilere göre üçüncü yüzyıl- 
çoban teması Hıristiyanlık dünyasında tipik bir simge haline geldi. 
Çevre kültürlerde Hıristiyanlar, kalabalık şehir toplumunda basit 
yaşamın en popüler rüyasını ifade eden kuzu taşıyan bir adam 
figürüyle karşılaştılar. Ama Hıristiyan topluluklar bu figürü der
hal Kutsal Kitap’ın ışığında yeniden yorumlayabildiler. Mezmur 
23 hemen akla gelen bir örnektir: “Tann benim çobanımdır, ek
siğim olmaz; beni yemyeşil çayırlarda yatınr... Karanlık ölümün 
vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam... Ömrüm boyunca 
yalnız iyilik ve merhamet izleyecek beni. Hep Tann’nın evinde
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oturacağım.” Onlar İsa’yı hayatın karanlık vadileri boyunca bizi 
yönlendiren İyi Çoban olarak gördüler; kendisi ölümün göl
gesindeki vadide yürüdü; ölümün gecesinde yolu da bilen Çoban 
beni bu son yalnızlıkta terk etmeyip bu ölüm vadisinden yaşamın 
yemyeşil odaklanna aydınlık, muduluk ve huzur diyarına yöneltir 
(Roman Canon). İskenderiyeli Clement ilk Kilise’nin sürekli acılar 
ve devamlı eziyeder arasında hissettiği ümit ve güvenle ilgili bir 
şeyi açıklayan ayederdeki Çoban’ın rehberliğine olan bu güveni 
anlatır: “Manevi kuzunu yönlendir, kutsal Çoban: saf çocuklarını 
yönlendir ey kral. İsa’nın adımları cennete giden yoldur” (Paed- 
agogus, 111,12,101; Van der Meer, Menschensohn, s. 23).

Ama doğal olarak Hıristiyanlar Yuhanna İncili’nin çoban 
konuşmasını olduğu kadar kayıp kuzunun ardından giden onu 
omuzlarına alarak geri getiren çoban benzetmesini de haürlarlar. 
Kilise Babaları için her iki parça birbirine karışmışdr. Kayıp 
kuzuyu aramak için yola çıkan Çoban, ebedi Söz’ün kendisidir ve 
sevgiyle omuzlarında eve taşıdığı kuzu da kendi üstüne aldığı 
insan varlığı, insanlıkür. Beden Alması’nda ve Haç’ta yoldan çıkan 
koyunu, insanlığı eve getirir, beni de eve getirir. Beden alan Söz 
gerçek “koyun taşıyandır” -hayatımızın çölleri ve dikenleri 
arasında bizim arkamızdan gelen Çobandır. Onun omuzlannda 
taşınarak eve geliriz. Bize hayatini verdi. Onun kendisi hayatnr.
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İSA’N IN  YOLUNDAKİ 
İKİ ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI 

PETRUS’UN  İTİRAFI VE 
NURLU GÖRÜNÜM

PETRUS'UN İTİ RAM

Her üç Sinoptik Incil de kendi yolundaki önemli dönüm 
noktası olarak, İsa’nın kendisinin kim olduğuna dair insanlann 
ne düşündükleri ve havarilerin kendilerinin ne düşündüklerine 
ilişkin sorusuna yer verirler (Mar. 8,27-30; Mat. 16,13-20; Luk. 
9,18-21). Her üç İncil'de de Petrus On İki Havarinin adına “in
sanların” görüşlerinden belirgin biçimde farklı olan bir itirafla 
karşılık verir. Her üç İncil’de İsa daha sonra Haçı’ndan ve Diri- 
lişi’nden önceden bahseder ve kendi kaderindeki bu duyurusunu 
kendisini, Haç’ta öleni takip etme yolu olan havarilik yolunun 
öğretisiyle sürdürür. Her üç İncil’de bununla birlikte İsa aslında 
antropolojik bakış açısından Haç’ın yolundaki bu “takibi” de yo
rumlar: Bu insanın “yaşamını yitirmeden” bulmasının imkânsız 
olduğu kaçınılmaz yoldur (Mar. 8,31-9,1; Mat. 16,21-28; Luk.
9,22-27). Sonuç olarak her üç İncil’de de bir kez daha Petrus’un 
itirafını yorumlayan ve derinleştiren aynı zamanda bunu İsa’nın
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Ölümü ve Dirilişi’nin gizemleriyle bağdaştıran Nurlu Görünüm 
Olayı anlatılanları takip eder (Mar. 9,2-13; Mat. 17,1-13; Luk. 
9,28-36)

Sadece Matta anahtarlann-çözme ve bağlamanın- 
gücünü ve buna bağlı olarak İsa’nın Kilisesi’ni ‘Kaya’ yani 
Petrus’un üzerine inşa edeceği sözünü Petrus’un itirafinını hemen 
ardından aktanr. Bu görevlendirme ve vaat benzer metinlerde, 
Luk. 22,3’de Son Yemek ve Yu. 21,15-19’da İsa’nın Dirilişi’nden 
sonraki bölümde bulunur.

Zaten Yuhanna’nın da İsa’nın yolunda önemli bir 
dönüm noktası olarak anlatılan ve ilk kez 12 Havarilere tam ağır
lığını ve profilini veren Petrus’un dudaklanndan dökülen benzer 
bir itirafa yer verdiği de gözden kaçmamalıdır (Yu. 6,68). Sinop- 
tiklerdeki Petrus’un itirafını incelerken bu metni de hesaba kat
mamız gerekecek çünkü tüm farklılıklara rağmen Sinoptik 
geleneği ile ortak bazı temel unsurlan ortaya çıkanr.

Bir bakıma şematik olan bu gözlemler, Petrus’un iti
rafının yalnızca İsa’nın Haç Acılan hakkındaki ön bildirisi ve 
onun havarilikle ilgili sözlerine bağlı olarak iyice anlaşılabileceğini 
açığa çıkarmalıdır. Bu üç unsur -Petrus’un sözleri ve İsa’nın iki 
yönlü cevabı- aynlmaz biçimde birbiriyle ilişkilidir. Aynı şekilde 
Petrus’un itirafını anlamak için kaçınılmaz olan Peder’in ken
disinin, Yasa’nın ve Peygamberlerin tanıklık ettiği onaylamadır. 
Markos İncil’inde Nurlu Görünüm Olayı Parousia sözü gibi 
görünen ifadeden önce gelir. Bir yandan bu söz İsa’nın havarilik 
yolu hakkında söylediğiyle bağlantılıdır. Aynı zamanda da bununla 
birlikte İsa’nın Nurlu Görünümü’ne yol açar ve böylece kendi 
tarzıyla hem havariliği hem Parousia sözünü yorumlar. Markos 
ve Luka’ya göre sadece şahitlere bildirilen Haç ön bildirisinin ak
sine İsa’nın havarilikle ilgili sözleri herkese hitap eder. Böylece 
onlar ortama kilise işlevini taşır; İsa’nın Tanrı’nın tüm halkına 
doğru henüz başladığı Kudüs yolculuğunun ötesini görelim diye



9. Isa’nın Yolundaki ik i Önemli Dönüm Noktası 269

olayın ufkunu açarlar (Luk. 9,23). Gerçekten de Haça Gerileni 
takip etme hakkındaki bu sözler insan varlığının temel konularını 
işaret eder.

Yuhanna bunları İsa’nın Kudüs’e girişiyle ilişkilen- 
direrek anlaur ve yunanlıların İsa’ya sordukları soruyla birleştirir, 
böylece bu sözlerin evrensel mahiyetini vurgular. Burada da onlar 
doğal olarak gerekli ve her tür olasılıktan uzak diye anlatılan 
İsa’nın Haç’taki kaderiyle ilgilidir (Yu. 12,24). Buğday tanesinin 
ölümüyle ilgili söz ayrıca, daha sonra Yuhanna tarafından ek
meklerin çoğaltılması ve İsa’nın kendi Efkaristiya konuşmasının 
yorumu sonunda anlatılan Petrus’un itirafına zemin oluşturan 
İsa’nın kişinin kaybettiği yaşamı Efkaristiya gizemiyle yeniden bu
labilmesi ile ilgili söylediklerini birleştirir.

Şimdi dikkatimizi söz ve olayın birlikte işlendiği bu güzel 
eşsiz parçalara çevirelim. Matta ve Markos olayın geçtiği yeri 
Ürdün kaynağında bulunan Filipus Sezariyesi bölgesindeki 
(bugün Banias) Büyöik Herod tarafından kurulan Pan tapınağı 
olarak tanımlar. Herod sonradan bu yeri hükümdarlığının 
merkezi haline getirdi ve buraya Sezar Agustus ve kendi adını 
verdi.

Geleneksel inanış, olayın geçtiği yeri Ürdün Nehri’nin 
suları üzerinde sarkan doğal kaya duvarın olduğu yer olarak 
bildirir ve böylece İsa’nın Petrus hakkındaki sözlerini güçlü 
biçimde taş olarak gösterir. Markos ve Luka her biri kendi 
tarzında olayın tam yerini bize anlaurlar. Markos İsa’nın sorusunu 
“yolda” yönelttiğini söyler; Markos’un konuşma şeklinden bu
ranın Kudüs’e giden yol olduğu açıknr. “Filipus Sezariyesi” köy
leri arasında yolda olmak (Mar. 8,27) Kudüs’e; —kurtuluş tarihinin 
merkezine, İsa’nın Haç’ta ve Diriliş’te gerçekleşecek kaderinin 
yerine ama aynı zamanda da bu olayların ardından Kilise’nin kök 
saldığı yere çıkmaya başlamak anlamına gelir. Petrus’un itirafı ve 
dolayısıyla bunu takip eden İsa’nın sözleri bu yolun başında ver



270 Naşıralı Isa

ilmiştir.
Celile’de süre giden büyük vaaz dönemi artık sona erer 

ve bizler önemli bir dönüm noktasına ulaşırız: İsa Haç yolcu
luğuna doğru yola koyuluyor ve bir grup havariyi şimdi açıkça 
kendisini sadece dinleyen ve yolunda ona eşlik etmeyen insanlar
dan ayıran bir karar çağnsını bildiriyor -havariliği, açıkça gele
cekteki Kölise’yi İsa’nın yeni ailesinin başlangıcı olarak 
şekillendirecek bir karar. Bu topluluğun İsa ile birlikte “yolda 
olma” kararlan onlann belirgin özelliğidir -bu  yol içinde her ne 
varsa yakında açıklığa kavuşacakdr. İsa’ya eşlik etme kararlannın 
bir inanca dayanması da belli bir özelliktir — İsa’yı “tanıma” ki 
aynı zamanda bu onlara İsrail’in çoculdan olarak inandıklan tek 
Tann’ya yeni bir bakış kazandırır.

Luka’da (tamamen anlattığı İsa’ya uygun olan) Petrus’un 
itirafı bir dua olayıyla bağlantılıdır. Luka anlatımına planlı biçimde 
çelişkili bir ifadeyle başlar: “İsa tek başına dua ederken öğrenciler 
yanındaydı” (Luk. 9,18). Öğrenciler onun yalnızlığına ve sadece 
ona ait olan Peder ile olan birliğine ortak olurlar. Bu kitabın 
başında belirttiğimiz gibi Peder ile yüz yüze karşılıklı konuşan 
İsa’yı görme ayncalığına sahip olurlar. Öğrenciler İsa’yı tüm söz
lerinin, davranışlarının ve gücünün kaynaklandığı açıdan tama
men Biricik Oğul olarak onu görme ayrıcalığına erişirler. Başka 
“insanlann” göremediklerini görme ayncalığına sahiptirler ve bu 
görüş insanlann “fikirlerinin” ötesine erişen bir tanımaya yol açar. 
Bu görüş onlann imanlannın, itiraflannın kaynağıdır; bu da 
Kilise’nin temelini oluşturur.

Burada İsa’nın iki yönlü sorusunun özündeki amacı 
tanımlayabiliriz. Onun başka insanlann görüşleri hakkındaki 
soruşturması ve öğrencilerin inancı iki şey gerektirir. Bir tarafta 
yanlış olmasa bile yetersiz olan, dışarıdakilerin İsa hakkındaki 
görüşleri bulunur. Diğer yandan öğrencilikle ve İsa’nın yoluna 
katılmayla bağlantılı daha derin bir tanıklık söz konusudur ve
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böyle bir tanıma sadece bu şekilde büyüyebilir. Tüm Sinopdkler 
başka insanlann İsa’nın Vaftizci Yahya, İlyas ya da ölüler arasın
dan geri dönen Peygamberlerden biri olduğu görüşlerini an
lamken hem fikirdirler; Luka daha önce bize İsa’nın kişiliği ve 
yapuklan hakkında söylenen bu sözleri işittikten sonra Hirodes’in 
onu görmeyi arzu ettiğini söyler. Matta bunlara bir ekleme yapar: 
İsa bazdannın görüşüne göre Yeremya’dır.

Tüm bu düşüncelerdeki ortak unsur İsa’nın İsrail’in ge
leneksel inancından çıkan yorumlayıcı bir anahtar olan “peygam
ber” kategorisine konulmasıdır. İsa’ya ilişkin olarak yapılan, sözü 
edilen yorumlardaki tüm isimlerin bu kişilerle Kristolojik açıdan 
bir uzantısı bulunur, olaylardaki köklü değişim beklentisi hem 
ümit hem de korkuyla ilgili olabilir. İlyas, İsrail’in yeniden yapı- 
landınlması için ümidi kişileştirirken Yeremya, Andaşma’nın 
geçerli olan şeklinin ve adeta bunun garantisi olduğu düşünülen 
Tapınağın çöküşünü duyuran acı çeken bir peygamberi temsil 
eder. Hiç şüphesiz o aynı zamanda küller arasından yükselecek 
olan Yeni Andaşma sözünün taşıyıcısıdır. Çektiği acılarla, çatış
maların karanlığına gömülmesiyle Yeremya kendi yaşamında bu 
çöküş ve yenilenişin iki yönlü kaderinin taşıyıcısıdır.

Bu çeşitli fikirler basit bir yanılgı değildir; İsa’nın gizem
ine az çok yakırdık gösterirler ve şüphesiz onlar bizi İsa’nın 
gerçek kimliğine doğru giden yola çıkararlar. Ama onlar İsa’nın 
gerçek kimliğine ve yeniliğine ulaşmazlar. Başka bir kategoriye 
konulamayan, onun eşsizliğine ve kendisine bağlı olarak değil de 
geçmişe bağlı olarak yorumlanabildiğince ve mümkün olduğunca 
İsa’yı tanımlarlar. Günümüzde de İsa’yı bir şekilde tanıyan hatta 
belki de onun hakkında bilimsel incelemeler yapmış ama onun 
benzersiz farklılığı ve eşsizliğinde İsa’nın kendisiyle karşılaşmamış 
olan “insanlar” tarafından benzer düşünceler açıkça benimsenir. 
Kari jaspers, Socrates, Budha ve Konfüçyüs ile beer İsa’dan dört 
emsalsiz kişiden biri olarak bahsetti. Böylelikle İsa’yı insan ola
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bilmenin doğru yolunu arayışta çok önemli bir kişi olarak kabul 
etti. Yine de buna rağmen İsa, açıklanan ve sınırlandırılan ortak 
bir kategori içinde gruplandırılan diğerleri arasında bir şahıs 
olarak bulunmaya devam eder.

Günümüzde İsa’yı Tanrı ile derin bir deneyim ayrı
calığına sahip olmuş din kurucularından biri olarak görme re
vaçta oldu. Böylece onlar, bu “dini yaklaşımdan” yoksun olan 
diğer insanlara adeta Tann hakkında konuşabilirler ve onlan kendi 
Tann deneyimlerine doğru çekebilirler. Ancak burada hala insan 
ruhunun limitleri sınırlılığında Tann’nın sonsuz gerçekliğini yan
sıtan insanın Tanrı deneyimiyle uğraşıyoruz: Bu nedenle bu 
deneyim -zaman ve mekân kısıtlamalanndan bahsetmeye bile 
gerek yok- hiçbir zaman kutsal olanın kısmi olarak aktarılmasın
dan öteye gitmez. Bu nedenle deneyim sözü bir taraftan kutsal 
olanla gerçek bir iletişimi ifade ederken bunu alan insanın sınır
larını da ifade eder. Her insan burada algılanması gereken 
gerçeğin sadece belli bir parçasını alabilir ve bu parça daha sonra 
daha ileri bir yorum gerektirir. Bu fikirde olan bir kişi hiç şüph
esiz İsa'yı sevebilir, hatta onu kendi yaşamında bir rehber olarak 
bile seçebilir. Sonuç olarak İsa’nın “Tann deneyimi” kavramı 
tamamen göreceli olmasına karşın diğer önemli kişiler tarafından 
algılanan gerçeğin parçalarıyla eklenip desteklenmesi gerekir. So
nunda kendisi ölçüt olan birey, insandır: Birey çeşidi deneyim
lerden, faydalı ve farklı bulduklarından hangilerini kabul 
edeceğine karar verir. Burada kesin bir bağlantı bulunmamak
tadır.

İnsanlara ters gelen başka bir durum da, havarilerin 
kabul ve ikrannda kendini ortaya çıkaran güvendir. Bu kabul
lenme nasıl dile getirildi? Her bir Sinoptik bunu farklı biçimde 
ifade eder ve Yuhanna’nın yöntemi de yine başkadır. Markos’a 
göre Petrus İsa’ya sadece “Sen Mesih’sin” der (Mar. 8,29). 
Luka’ya göre Petrus onu “Sen Tanrı’nın Mesihi’sin” diye ad
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landırır (Luk. 9,20) ve Matta’ya göre de “Sen yaşayan Tann’nın 
Oğlu Mesih’sin, ” der (Mat. 16,16). Yuhanna Incil’inde son olarak 
Petrus’un itirafı şöyledir: “Sen Tann’nın kutsalısın” (Yu. 6 ,69).

Biri bu çeşitli anladmlardan Hıristiyan iman itirafının 
gelişim tarihini yorumlamaya kalkabilir. Şüphe yok ki 
metinlerdeki çeşitlilik başta sadece yüzeysel olarak anlaşılan ama 
giderek aydınlığa kavuşan şey aracılığıyla gelişme evresini yansıur. 
Yakın zaman Katolik yorumcular arasındaki Pierre Grelot 
parçalar arasındaki çelişkiler hakkında en çarpıcı yorumda bu
lundu: Onun gördüğü gelişme değil çelişmedir. (Les Paroles de 
Jesus Christ) Grelot’a göre Markos’un aktardığı, Petrus’un İsa’nın 
Mesihliğiyle ilgili basit itirafı şüphesiz tarihsel bir anın doğru kay
dıdır; çünkü sonra devam eder, burada hala zamanın düşüncele
rine uygun düşen İsa’yı politik bir kurtancı olarak gören tamamen 
“Yahudi” bir itirafı konu ediyoruz. Sadece Markos’un anlaümının 
mantıksal olarak tutarlı olduğunu söyler çünkü sadece politik an
lamdaki kurtarıcılık, İsa’nın dünya üzerinde kendisine krallık 
sunan Şeytan’ın teklifini reddettiği gibi kati şekilde reddettiği 
Petrus’un Haç ön bildirisine karşı çıkışının nedenini açıklar: 
“Çekil önümden Şeytan! Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana 
özgdür.” (Mar. 8,33). Grelot bu sert azarlamanın sadece daha 
önce geçen itirafla ilişkilendirilir ve bunun da yanlış olduğunu 
bildirilirse bir anlamı olabileceğini söyler. Matta İncili’ndeki iti
rafın ilahiyat açısından gelişmiş versiyonuna yerleştirildiğinde bu 
azar aruk bir anlam taşımaz.

Grelot’un buradan çıkardığı sonuç kendisinin bir bakıma 
negatif olan Markos İncili’nin yorumuna karşı çıkan diğer yo
rumcularla paylaştığı ortak noktadır: başka bir deyişle Matta’da 
yer alan itiraf Diriliş’ten sonraki bir ifadedir çünkü büyük yo- 
rumculann pek çoğunun görüşüne göre sadece Diri-lişin ardın
dan bu tür bir itirafta bulunulabilirdi. Grelot bunu Pavlus’un 
kendi havariliğinin temeli olarak gördüğü İsa ile karşılaşmasıyla
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birlikte verdiği Dirilen İsa’mn Petrus’a görünüşü ile ilgili özel 
teorisiyle birleştirerek devam eder. İsa’mn Petrus’a “Ne mutlu 
sana Yunus Oğlu Simon, bunu sana açıklayan et ve kan değil 
Göklerdeki Babamdır” (Mat. 16,17) sözü Galatyalılara Mektup’la 
dikkat çekici bir benzerlik gösterir: “Ama beni daha anamın rah
mindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, putperest uluslara 
müjdelemem için Oğlu’nu bana göstermeye razı olunca hemen 
etten kandan olana danışmadım (Gal. 1,15,1,11): “Benim duyur
duğum İncil insana ait İncil değildir. Çünkü onu insandan al
madım, bana bu öğretilmedi de, aksine İsa Mesih’in açıklamasıyla 
bana ulaştı”. Hem Pavlus’un yazdıklan hem de İsa’nın Petrus’a 
övgüsü arasındaki benzerlik Esinleme’ye işaret eder ve bu bil
ginin bildirisi de etten ve kandan kaynaklanmaz.”

Şimdi Grelot Petrus’un Dirilen İsa’yı özel bir şekilde 
görme şerefine eren Pavlus gibi onurlandınldığı sonucuna vanr ki 
pek çok Yeni Antlaşma metni aslında bunu ima eder ve tıpkı 
böyle bir görüm lütfuna sahip olan Pavlus gibi o da bu olayda 
özel bir yetki almışdr. Petrus’un misyonu Yahudi Kilisesineyken 
Pavlus’unki putperesderden oluşan Kiliseye aitti (Gal. 2,7). Grelot 
Petrus’a verilen vaadin tam olarak Dirilen İsa’nın görünümüyle 
gerçekleştiğini ve bunun içeriğinin Pavlus’un göğe yükselen 
İsa’dan aldığı göreve tamamen paralel olarak görülmesi gerektiği 
inancım sürdürür. Özellikle de bu kitap öncelikle İsa’mn kendisi 
hakkında bir kitap olduğundan ve yalnızca İsa’mn kendisini doğru 
biçimde anlamak açısından gerekli olduğu kadar Kilise konusuna 
değindiğinden bu teorinin detaylı irdelemesine burada girmeye 
gerek yoktur.

Dikkatlice Galatyalılara Mektup 1,11-17’yi okuyan 
herkes sadece benzerlikleri değil aynı zamanda da iki parça arasın
daki farklılıkları da görür. Pavlus açıkça bu bölümde diğerlerinin 
otoritesinden kaynaklanmayan ama Tann’nın kendisinin verdiği 
bağımsız havarilik görevini vurgulamayı hedef-ler; burada onun



için tehlikede olan tam olarak misyonunun evrenselliği ve put
perestlerden oluşan Kilise’yi kurmakla görevlendirildiği yolun 
özgünlüğüdür. Ama Pavlus aynca mis-yonunun geçerli olabilmesi 
için gerçek Havariler ile communio’ya (koinonia) sahip olması 
gerektiğini bilir ve bu communio (koinonia) olmaksızın boşa ça- 
balayacakur (Gal. 2,2). Bu sebeple Aistan ve Şam’da iman yoluna 
dönüşünden üç yıl sonra Petrus’u (Kefas) görmek için Kudüs’e 
gitti; daha sonra İsa’nın kardeşi Yakup ile de karşılaşü (Gal. 1,18). 
Aynı sebeple 14 yıl sonra bu kez Barnaba ve Titus ile Kudüs’e 
yolculuk etti ve Kilise’nin en önemli “temel direklerinden” Yakup, 
Kefas ve ona sağ el uzatarak havariliği veren Yuhanna’nın temi
natıyla communio(koinonia) görevini üstlendi (Gal. 2,9). ilk önce 
Petrus daha sonra üç temel sütun İncil’in doğruluğu ve birliğinin, 
dolayısıyla doğan Kilise’nin de teminatı için gereken communio 
(koinonia)’nun kefilleri diye tanıulır.

Ama bu ayrıca tarihte var olmuş İsa’nın, onun öğretisi 
ve kararlarının tartışmasız önemini de ortaya çıkarır. Dirilen 
Pavlus’u çağırdı ve ona kendi yetkisini ve görevini verdi ama aynı 
daha önce Onikileri seçmiş, Petrus’u özel göreve tayin etmiş, o i t  
larla Kudüs’e gitmiş, orada Haç üzerinde acı çekmiş ve üçüncü 
günde de dirilmişti. İlk havariler bu sürekli-liği garanti ederler 
(Ha. İşi. 1,21) ve bu süreklilik Petrus’a ve-rilen görevin aslında 
esas olarak Pavlus’a verilen görevden neden farklı olduğunu açık
lar.

Petrus’un bu özel görevi aynı özde olmakla birlikte 
sadece Matta’da değil, değişik biçimlerde Luka, Yuhanna ve hatta 
Pavlus’da görülür. Galatyalılara Mektubu’ndaki ateşli savun
masında Pavlus çok açık bir şekilde Petrus’un özel görevinden 
söz eder; bu öncelik aslında geleneğin tüm farklı uzantılannın her 
yerinde doğrulanmıştır. Bunu tamamen kişisel Paskalya 
görümüne geri dayandırmak ve böylelikle onu Pavlus’un mis
yonuna aynı paralele yerleştirmek Yeni Antlaşma verileriyle
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doğrulanmaz.
Ama şimdi Petrus’un Mesih itirafına yani bizim gerçek 

konumuza geri dönme zamanı geldi. Grelot’un Markos İncil’inde 
aktarılan Petrus’un itirafını tamamen “Yahudi” kaynaklara 
dayandırdığını ve böylelikle İsa tarafından kaçınılmaz olarak inkâr 
edildiğini söylediğini gördük. Ancak yine de İsa’nın bu itiraf 
hakkında havarilerinin açıkça konuşmalarını yasakladığı böyle bir 
yadsıması, anlatılanlarda bulunmamaktadır, olsaydı bu hiç şüp
hesiz İsrail toplumu içindeki atmosferde yanlış biçimde yorum
lanabilir ve kaçınılmaz olarak bu bir tarafta onda yanlış ümitler 
beslenmesine diğer yandan da ona karşı politik saldırılara sebep 
olurdu. Hemen bu yasaklamanın ardından “Mesih’in” gerçekte 
ne olduğunun açıklaması gelir: Gerçek Mesih, üç gün sonra 
ölümden dirilen kişi olarak şanına kavuşabilmesinin önkoşulu 
olarak ölüme mahkûm edilen “İnsanoğlu’dur”.

İlahiyatçılar ilk Hıristiyanlıkla bağlanalı olarak itiraf 
modelinin iki şeklinden bahsederler; “özde” ve “sözlü”; belki de 
itirafın tarzından “kurtuluş olayı” ve “ontolojik” olanlar diye bah
setmek daha açıklayıcı olur. Petrus’un itirafının her üç tarzı da 
bize —sen Mesih’sin, Tann’nın Mesih’isin, yaşayan Tann’nın Oğlu 
Mesih’sin sözleriyle dolaysız şekliyle Sinoptiklerde aktardır. İsa 
her zaman bu ifadelerin yanı sıra pekiştiren “sözlü” ikrarda bu
lunur: Haç’ın ve Diriliş’in Paskalya Gizeminin ön bildirisi gibi. 
İki tür itiraf birbirine aittir ve her biri sonuçta diğeri olmaksızın 
anlaşılmaz ve eksik kalır. Somut kurtuluş tarihi olmaksızın Mesih 
unvanları belirsiz kalır: sadece “Mesih” sözü değil aynı zamanda 
da “yaşayan Tanrı’nın Oğlu” da. Çünkü bu unvan Haç’ın gizemi
ne karşı olan anlamıyla beer ele alındığında anlaşılabilir.

Diğer taraftan tek başına “kurtuluş tarihi” ifadesi bura- 
daTanrı’ya eşit olduğu halde acı çeken (Fil. 2,6), ama kendini 
boşaltıp köle gibi kendini tevazu göstererek ölüme, hem de Haç 
üzerinde ölüme (Fil. 2,7) giden kişinin yaşayan Tanrı’nın Oğlu
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olduğu açıkça belirtilmezse tam derinliğinden yoksun kalır. Bu 
nedenle sadece Petrus’un itirafı ve İsa’nın havarilerine öğretisi 
birlikte bağdaştırılırsa bizi tam ve gerçek Hıristiyan imanıyla 
zenginleştirir. Aynı şekilde, Kilise’nin büyük iman sözleri her 
zaman her iki yönü de birbiriyle bağdaştırmıştır.

Yine de biliyoruz ki asırlar boyunca, şu ana dek Hıris- 
tiyanlar -doğru iman ikrarına sahip olmakla beraber- her nesile 
yenidenTann’nın, yolunun dünyevi güç ve şan olmadığım, aksine 
Haç yolu olduğunu öğretmesi gerekiyor. Biliyoruz ve gördük ki 
bugün bile Hıristiyanlar Tanrı’yı -b iz kendimiz de dahil olmak 
üzere- ona “Tann esirgesin Ya . Senin başına asla böyle bir şey 
gelmeyecek” (Mat. 16,22) diyebilmek için bir kenara çekiyoruz. 
Ve Tann’nın hakikaten bunu engelleyebileceğinden şüphe duy
duğumuz için kendi gücümüzle buna karşı çıkmak için elimizden 
geleni yapmaya çalışırız. Ve bu nedenle İsa’nın bize de hiç dur
maksızın “Çekil önümden Şeytan!” demesi gerekir (Mk. 8:33). 
Tüm bu sahneler böyle rahatsız edici bir şekilde günümüzde de 
geçerli kalıyor çünkü sonuçta biz asünda imanla kazandığımız 
ayncalık olan Vahiye bağlı kalarak değil, sürekli et ve kana bağü 
olarak düşünüyoruz.

Bir kez daha itiraflarda kullanılan İsa unvanlanna geri 
dönmemiz gerekiyor. En önemli nokta unvanın göreceli olan şek
linin her bir İncil’in genel bütünlüğü içinde ve bize aktanldıklan 
özel şekliyle anlaşılması gerektiğidir. Bu anlamda İsa’nın yargılan
ması içinde havarilerin itirafının soru ve suçlama biçiminde tekrar 
tekrar görüldüğü her zaman önemli bir bağlantı bulunur. 
Markos’da Başkahinin sorusu Mesih unvanını ele alır ve bunu 
genişletir: “Başkahin ona yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih 
sen misin?” diye sordu” (Mar. 14,61). Bu soru İsa’nın kendi şah
sına ilişkin böyle yorumların öğrenciler halkasının dışında da 
halkın bilgisi dahilinde olduğunu işaret ediyor. “Mesih” ve “Oğul” 
unvanlarının birleştirilmesi Kutsal Kitap geleneğine uygun düşer
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(Mez. 2,7, Mez. 110). Bu açıdan bakıldığında Markos ve Matta 
İncilleri’ndeki itiraf arasındaki farklılık Grelot’un ve diğer yo
rumcuların iddia ettiklerinden şimdi yalnızca daha önemsiz ve 
göreceli gibi geliyor. Gördüğümüz gibi Luka’ya göre Petrus İsa’yı 
“Tann’nın mesh edilmiş olanı” diye itiraf eder. Burada bir kez 
daha yaşlı adam Simon’un çocuk İsa hakkında bildiğinin ne 
olduğunu görürüz; kendisine bu çocuğun Tann’nın mesh edilmiş 
olanı olduğunu açıklanmıştır (Luk. 2,26). İnsanları yönetenler 
Haç’ın alunda İsa ile alay ederken bunun aksini söylerler: 
“Başkalannı kurtardı; eğer Tann’nın Mesih’i, Tanrı’nın seçtiği O 
ise kendini de kurtarsın diyorlardı” (Luk. 23,35). Böylece İsa’nın 
çocukluğundan Filipus Kayseri’sindeki itirafa ve Haça dek uzanan 
bir kavis oluşur. Birlikte ele alındıklarında üç parça da 
“Meshedilmiş olanın” Tanrı Va ait olduğu eşsiz anlamı gösterirler.

Ancak öğrencilerin İsa’ya imanlan için önemli olan Luka 
İncil’inde diğer bir olay daha bulunmaktadır: Simon Petrus’un ve 
yanındakilerin öğrenciliğe çağnlmalarıyla sona eren bol miktarda 
balık yakalanması olayı. Bu deneyimli balıkçılar gece boyunca 
hiçbir şey yakalayamamışlardı ama şimdi İsa onlardan gün or
tasında açılıp denize ağlarını atmalarını akıl veriyor. Bu insanların 
kendi tecrübelerine göre bu istek pek mantıklı görünmez ama 
Simon karşılık verir: “Efendim, bütün gece çabaladık, hiçbir şey 
tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağlan atacağım” (Luk. 
5,5). Bunun ardından Petrus’u derinden etkileyen bolca balık 
yakalanması gelir. İsa’nın ayakları dibinde secde eder şekilde diz 
çöker: “Ya , benden uzak dur, ben günahlı bir adamım” (Luk. 
5,8). Henüz gerçekleşen olayda Petrus İsa’nın sözleri aracılığıyla 
Tann’nın kendisinin etkinlikte olduğu gücü fark eder ve İsa’nın 
içindeki yaşayan Tann ile bu doğrudan karşılaşma Petrus’un tüm 
varlığını derinden sarsar. Bu varlığın ışığında ve onun gücü al
tında, insan kendisinin ne kadar acınacak derecede küçük olduğu
nun farkına vanr. Tann’nın muhteşem görkemine dayanamaz -bu



onun için çok fazladır. Farklı dinler açısından bile bu parça in
sanın kendisini birden ve doğrudan Tann’ya yakın bulduğu anda 
ne olduğunun en güçlü örneklerinden biridir. Bu noktada kişi 
sadece kendisi hakkında dehşete kapdabilir ve bu varlığın 
gücünün ağırlığından kurtulmak için yalvailir. Isa’da Tann’nın 
kendisinin yakınlığının zihinsel olarak fark edilmesi Petrus’da 
gerçekleşir ve şimdi İsa için kullandığı unvanda ifade bulur; 
Kyrios . Bu Eski Andaşmada Tanrı için telaffuz edilmeyen yanan 
çalıdan açıklanan kutsal adın yerine kullanılan addır. Kıyıdan açıl
madan önce Petrus İsa’ya “üstad”, “öğretmen”, “Rabbi” an
lamına gelen epistata diye hitap ederken şimdi onu Kyrios, diye 
çağınr.

İsa’nın fırtına—çalkantılı gölün karşı tarafındaki öğrenci
lerin kayığına nasıl yaklaşüğının anlatıldığı olayda da benzer bir 
durumla karşılaşınz. Petrus şimdi Tann’dan İsa’ya doğru ken
disinin de sular üzerinde yürüyebilmesine izin vermesini dile
mektedir. Batmak üzereyken İsa’nın uzattığı eli sayesinde 
kurtarılır ve daha sonra o da kayığa biner. Ancak tam o anda 
fıruna diner. Bol miktarda yakalanan balık olayında gördüğümüz 
aynı şey şimdi tekrar gerçekleşir: Kayıktaki öğrenciler derhal 
korku ve boyun eğme ifadesi olarak İsa’nın önünde yere diz çök
erler ve idraf ederler: “Hakikaten sen Tanrı’nın Oğlu’sun”(Mat.
14,22-33). İncillerde bulunan bu ve diğer yaşananlar Matta 
16,16’da anlatıldığı gibi Petrus’un idrafı için açık bir temel oluş
turur. Çeşitli yollarla havariler defalarca İsa’da yaşayan Tanrı’nın 
kendi varlığını hissedebildiler.

Tüm bu mozaiğin parçalarından tam bir resim elde 
etmek için bir araya getirmeye çalışmadan önce halen Yuhanna 
İncil’indeki Petrus’un itirafına kısa bir bakış atmamız gerekiyor. 
Ekmeklerin çoğalulmasından sonra Yuhanna’nın yer verdiği 
İsa’nın Efkaristiya konuşması, İsa’nın misyonunu maddi zengin
lik yaratmaya bağlı olarak gören ayartmada kendisinden taşları
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ekmeğe çevirmesini isteyen Ayartıcı’ya söylediği ‘Hayır’m toplum
sal devamı olarak kabul edilebilir. Bunun yerine Isa yaşayan Tann 
ile ilişkiye ve ondan gelen sevgiye dikkat çeker; burada anlam 
veren hakikaten yaratıcı güç bulunur ve aynca ekmek de sağlar. 
Böylece İsa kendi gizemini, kendi benliğini yaşayan ekmek olarak 
kendini verdiği armağanının ışığında açıklar. İnsanlar bundan 
hoşlanmazlar; pek çoğu uzaklaşır. Bunun üzerine İsa Onikilere 
sorar: “Siz de mi beni terk etmek istiyorsunuz?” Petrus cevap 
verir: “, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri şendedir. İman 
ediyor ve biliyoruz ki sen Tann’nın Kutsalı’sın” (Yu. 6,68).

Son Yemek sırasındaki ortamda Petrus’un itirafının bu 
şeklini daha yakından incelememiz gerekecek. Bu açık bir şekilde 
İsa’nın kahinlik gizemini açıklar (Mez. 106,6 Harun’dan Rab’bin 
kutsal olanı diye bahseder). Bu unvan geriye Efkaristiya konuş
masına işaret eder ve bu konuşmayla birlikte İsa’nın Haçı’nın 
Gizemi’ne ileriye doğru işaret eder; böylece İsa’nın misyonunun 
özündeki Paskalya Gizemi’nde yer almaktadır ve İsa’yı o zamanki 
Mesih ümidini oluşturandan tamamen farklı kılan şeyin ne 
olduğunu belirtir, ’bin Kutsal Olanı; bu bize aynca Petrus’un o 
kadar çok balık yakalandıktan sonra kutsal olanın yakınlığıyla yüz 
yüze geldiğinde ve günahkâr olarak acı biçimde zavallılığını his
settiğinde nasıl ürktüğünü de haürlatır. İsa ile birlikte yapüklan 
yolculuğun önemli anlarının temelinde anlamaya çalıştiğımız 
havarilerin deneyimleri ortamına kendimizi gömülmüş buluyoruz.

O  halde tüm bunlardan nasıl kesin bir sonuç çıkailiriz? 
Söylenecek ilk şey Petrus’un gerçek sözlerinin tarihsel olarak 
yeniden yapılandırılmasına ulaşma girişimi ve sonra diğer her şeyi 
sonraki gelişmelere ve muhtemelen Paskalya sonrası imana 
dayandırmak yanlış bir yol üzerinde olmakar. Şayet İsa 
Paskalya’dan önce hiçbir temel oluşturmadıysa Paskalya sonrası 
imanın nereden geldiği sanılmaktadır? İlahiyatçılar böyle yreniden 
oluşumlarla kendi olanaklanna fazla güvenirler.
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İsa’ma Yahudi Yüksek Meclisi önündeki yargılanması 
sırasında onun için aslında neyin skandal olduğunu görürüz: 
Babas ile kendim gösteren ve Bar-kokba ile tekrar gösterecek olan 
politik bir Mesihlik değil. Her iki adam da yandaş buldu ve her iki 
hareket de Romalılar tarafından başarıldı. İsa ile ilgili olarak in
sanları utandıran tam olarak Dağdaki Konuşmada Rabbi 
Neusnar’ın İsa ile konuşmasında bağlantılı olarak görmüş olduğu
muz Onun kendini yaşayan ’bin kendisiyle eşit duruma sokuyor 
görünmesiydi. Bu Yahudilerin katı şekilde tek Tann inançlarında 
kabullenemedikleri şeydi. Bu İsa’mn bile yavaş ve aşamalı olarak 
insanlan yönlendirebildiği bir düşünceydi. Bu aynca tek Tann’ya 
imanda çözülmez birliği korurken onun tüm mesajına da 
işlemişti; yeni olan mesajının tipik özelliği ve eşsizliği buydu. 
İsa’mn aslında o zaman Romalılara politik Mesih olarak yargılan
ması şeklinde sunulması Sadukilerin pragmatik anlayışını yansıar. 
Ama Pilatus bile burada gerçekten tehlikeli olan tamamen farklı 
bir şey fark etti —politik açıdan geleceğin kralı olarak görülen kişi 
gerçekte hiçbir zaman mahkûm edilsin diye kendisine teslim 
edilemezdi.

Ama burada ileriye doğru pek çok adım atak. Öğrenci
lerin itiraflanna tekrar geri dönelim. Metinlerin tüm parçalanm 
bir araya getirdiğimizde ne görürüz? Şimdi öğrenciler İsa’mn var 
olan hiçbir kategoriye uygun düşmediğim anladılar, o Peygam
berlerin herhangi birinden daha öte, daha farklı biriydi. Dağdaki 
Konuşmadan, yapağı muhteşem işlerden ve günahlan affetme 
yetkisinden, konuşmalanndaki hükümvari tavırlanndan ve Kut
sal Yasa’nın geleneklerini ele alış tarzından —tüm bunlardan 
İsa’mn Peygamberlerin herhangi birinden çok daha üstün bir kişi 
olduğunu anlayabildiler. O  Musa gibi ile yüz yüze arkadaşı gibi 
konuşan bir peygamberdir; ama o ’den gelen sadece bir kısım 
görevi yüklenen kişiden oldukça farklı anlam-da Mesih’tir.

Onda büyük Mesih sözleri şaşırücı ve beklenmedik bir
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şekilde gerçekleşir: “Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana baba 
oldum” (Mez. 2,7). Belli önemli anlarda öğrenciler onlan şaşkın
lıktan afallatan bir kavrayışa ulaştılar: O  Tann’nın kendisidir. Tüm 
bunları mükemmel bir cevap olarak bir araya getiremediler. 
Bunun yerine doğruca Eski Antlaşma’nın vaat sözlerini aldılar: 
Isa, meshedilmiş olan, Tann’mn Oğlu, Tanrı. Onlann itirafının 
dayanak noktası halen ileriye doğru emin olmadan bir yol arayışını 
sürdürseler de bu sözlerdir. Ancak Dirilen İsa’nın yaralarına 
Tomas dokunduğunda şaşkınlıkla “Efendim, ’bim” dediğinde 
tamamlanmış şekline kavuşabilir (Yu. 20,28). Oysa sonuçta bu 
sözler bizi sonu olmayan bir yolculuğa doğru gönderir. Sözler 
öyle geniştir ki onları asla tamamen kavrayamayız ve bizi her 
zaman aşarlar. Tarihi boyunca yolculuk eden Kilise bu sözleri her 
zaman daha derinden araştırmaktadır. Yalnızca İsa’nın yaralarına 
dokunmakla ve onun Dirilişi’yle karşılaşarak onlan kavrayabiliriz 
ve sonra bu sözler bizim misyonumuz haline gelir.

NURLU GÖRÜNÜM OLAYI

Her üç Sinoptik İncil’de Petrus’un itirafı ve İsa’nın Nurlu 
Görünüm Olayını aktarırken zamana işaret etme aracılığıyla bir 
bağlamı oluştururlar. Matta ve Markos der ki: “Akı gün soma İsa, 
Petrus Yakup ve Yakup’un kardeşi Yuhanna’yı yanma aldı” (Mat. 
17,1 Mar. 9,2). Luka “Şimdi bu sözlerden sekiz gün soma” der 
(Luk. 9,28). Açıkça bu, Petrus’un her biri içinde önemli bir rol oy
nadığı iki olayın birbiriyle ilintili olduğu anlamına gelir. Her iki 
olayda da konunun İsa’mn Oğul olarak tanrılığı olduğunu söyleye
biliriz; diğer bir nokta her iki olayda da İsa’mn şanının 
görülmesinin Haç ile bağlantılı olmasıdır. İsa’mn tanrılığı Haç ile 
aitliktir -sadece ikisini bir araya getirdiğimizde İsa’yı doğru 
biçimde tamnz. Yuhanna Haç’ın ve şamn bu iç içe yapışım Haç 
İsa’mn “yükselmesidir” ve onun yükselmesi de Haç’ın dışında 
hiçbir yolla gerçekleşmemiştir di-yerek açıklar. Ama şimdi bu



önemli zaman ifadesini biraz daha derinlemesine araştırmamız 
gerekiyor. Aynı şekilde bunun dışında düşünülmeseler bile iki 
farklı yorum daha bulunmaktadır.

J. —M. Van Cangh ve M. Van Esbroeck Yahudi bayram 
takvimindeki bağlantılan araştırdılar. Sonbaharda olan iki büyük 
Yahudi bayramını sadece beş günün ayırdığına dikkat çekerler. 
İlki Kefaret Günü anlamına gelen büyük bayram Yom Kipur, alü 
gün sonra bir hafta boyunca süren Çardak Bayramı (Sukot) kut
laması gelir. Bu da Petrus’un itirafının Büyük Kefaret Gününe 
denk geldiği ve bunun yılda bir kez Başkahinin Tapınak’ta Kut
sallar Kutsalının yerinde YEHOVA adını törenle telaffuz ettiği 
bu bayramın arkasındaki teolojiyle yorumlanması gerektiği an
lamına gelir. Bu durum da Petrus’un yaşayan ’bin Oğlu olarak 
İsa’yı adlandırmasına fazladan bir derinlik kazandırır. Jean 
Danielou bunun aksine İncil Yazannın Nurlu Görünüm’ün za
manına ait ifadelerini -gördüğümüz gibi bir hafta boyunca süren- 
yalnızca Çardak Bayramıyla ilişkili görür. Bu anlamda Matta, 
Markos ve Luka olayın kronolojisi hakkında hepsi hemfikir olur. 
Ala ya da sekiz gün o zaman bir haftalık Çardak Bayramını işaret 
eder; İsa’nın Nurlu Görünümü buna göre gerçek anlamının sen
tezi ve en üst noktası olan bayramın son gününde gerçekleşmişti.

Her iki yorumda da ortak olan düşünce İsa’nın Nurlu 
Görünümünün Çardak Bayramıyla bağlantılı olmasıdır. Bu 
bağlantının aslında metnin kendi içinde aydınlığa kavuştuğunu ve 
bunun da olayın tamamının daha derin anlayışı mümkün kıldığını 
göreceğiz. Anlaülanların belli unsurlarına ek olarak, burada 
Yuhanna Incil’inde özellikle kusursuz iyileştirmelerin İsa’nın 
yaşamına kattığı temel özelliği gözlemleyebiliriz. Seki-zinci 
bölümde gördüğümüz gibi İsa’nın yaşamının büyük olayian 
Yahudi bayram takvimiyle içten bağlanalıdır. Bunlar adeta anılan 
ve beklentileriyle dinsel olaylann gerçeğe dönüştüğü, hayaün ken
disi olduğu dinsel tören olayiarıdır. Bu yaşam daha sonra dini
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törene doğru geri yöneltir ve dini törenden tekrar yaşama 
dönüşmeye çalışır.

Nurlu Görünüm Olayı ve Çardak Bayramı arasındaki 
bağlantıları incelememiz bir kez daha tüm Yahudi bayramlarının 
üç boyutu olduğu gerçeğini açıklar. Onlar tabiat dinlerinin kuda- 
malarından kaynaklanırlar ve bu şekilde Yaratan ve yaratılanları 
anlatırlar; sonra tarih içinde ’bin yaptıklarının hatıralarına 
dönüşürler ve son olarak onlar buradan çıkarak tarih içinde 
Rab’bin kurtarma girişiminin gerçekleştiği, böylelikle tüm 
yaratılanları banştırdığı, gelen ’bi karşılamaya uzanan ümit şöleni 
haline gelirler. Yahudi bayramlarının bu üç boyutunun Isa’nın 
yaşamında ve acılarında var olduğunda nasıl daha da derinleştir
ildiğini ve değiştiğini göreceğiz.

Nurlu Görünüm’ün zamanlamasının bu dinsel tören yo
rumuyla çelişen H. Gese (Zur biblischen Theologie) tarafından 
ısrarla devam ettirilen farklı bir görüş bulunur. Bu yorum metnin 
Çardak Bayramını ima ettiği iddiası için yetersiz kanıt bulunduğu 
düşüncesini destekler. Bunun yerine tüm metni Musa’nın Sina 
Dağına çıktığı Çıkış Kitabı’nı esas alarak yorumlar. Şimdi ’bin İs
rail ile Antlaşmasını nasıl mühürlediğini anlatan bu bölüm gerçek
ten de Nurlu Görünüm Olayı’nı yorumlayan önemli bir 
anahtardır. Burada şunları okuruz: “Tanrı’nın görkemi Sina 
Dağı’nın üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün bu
lutun ardında Musa’ya seslendi” (Çık. 24,16). Çıkış Kitabı İncil
lerin aksine yedinci günden bahseder. Bu ille de Nurlu Görünüm 
Olayıyla bunun ilişkilendirilmesi karşıtı bir tartışmadır denilemez. 
Ama ben yine de zaman Yahudi bayramı takviminden kaynaklanır 
diyen ilk düşünceyi daha ikna edici buluyorum. İsa’nın yolu üze
rinde gerçekleşen olaylarda bir noktada birleşen farklı ben
zetmeler arasındaki bağlantının hiç de garipsenecek gibi 
olmadığına dikkat çekilmelidir. Bu Musa ve diğer Peygamberlerin 
İsa hakkında tüm söylediklerini açıldığa kavuşturur.
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Şimdi Nurlu Görünüm halikındaki bölüme dönelim. Bu
rada bize Isa’nın Petrus, Yahya ve Yuhanna’yı alıp onları yüksek 
bir tepeye çıkardığı söyleniyor (Mar. 9,2). Her ne kadar bir
birinden ayrılmaz biçimde bağlantılı olsalar da Nurlu 
Görünüm’ün tam aksi bir örneği olan Zeytin Dağında (Mar.
14,33) Isa’nın bahçedeki derin acılan sırasında bu üç havariyle 
tekrar karşılaşacağız. Çıkış 24’de İsrail’in yetmiş bilge kişisi de a- 
ralannda olmak üzere Musa’nın Harun, Nadab ve Abihu’yu dağa 
çıkarken yanına almasının da bununla bağlantısını göz ardı et
memeliyiz.

Bir kez daha, Dağdaki Konuşmada ve İsa ile beer duayla 
geçen gecelerde olduğu gibi dağ ’bin özel bir yakınlığının bulun
duğu yer olarak anlatılır. Bir kez daha İsa’nın yaşamındaki çeşitli 
dağların hepsini aklımızda tutmamız gerekiyor: ayartıldığı dağ; 
büyük konuşmasını yaptığı dağ; dua ettiği dağ; Nurlu Görünüm 
dağı; can çekiştiği dağ; Haçın dağı ve son olarak “Gökte ve yerde 
her tür güç bana verildi” (Mt. 28:18) dediği, kötülüğün gücü 
aracılığıyla dünya hükümdarlığını sunan teklife tamamen zıt 
düşen Dirilen İsa’nın dağı. Ama arka planda Eski Andaşma’da 
vahiy edilen Sina, Horeb, Moria gibi dağları da görebiliyoruz. 
Bunların her biri aynı zamanda hem acı, hem de Vahiy dağları 
olup Vahiyin ayin haline geldiği Tapınak Dağı anlamına da gelir
ler.

Dağın anlamını araştırırken ilk nokta şüphesiz dağ ben
zetmesinin genel arka planıdır. Dağ sadece fiziksel anlamda değil 
aynı zamanda ruhen de yükseğe çıkış yeridir; günlük yaşamın ağır
lığından kurtulma, yaratılanın temiz havasını solumaktır; 
kainatının engin genişliğini ve güzelliğini görme imkânı sağlar; 
kişiye ruhsal bir zirvede durup içinde Yaratan’m varlığını hissetme 
fırsatını verir. O  zaman tarih, Kafatası Dağında kurban edilen 
malum kuzu kurbanının ön bildirisi olan İshak’ın kurbanında, 
kuzunun kurbanında tamamlanan tüm bunlara konuşan Tanrı’nın
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deneyimini ve Haç deneyimini katar. Musa ve İlyas dağda Tan- 
rı’dan vahiy alma ayrıcalığına sahiptiler ve şimdi Tann’nın insanda 
Vahiyi olan kişiyle konuşmaktadırlar.

“Onların önünde görünümü değişti” der basit bir 
ifadeyle Markos. Esrarengiz olanın önünde adeta afallamış olarak 
kekelercesine şunları ekler: “Giysileri yeryüzünde hiç kimsenin 
bu denli ağartmayı başaramayacağı kadar göz kamaştırıcı derin 
bir beyazlığa büründü” (Mar. 9,2-3). Matta’nın dil hakimiyeti daha 
fazla olup nispeten daha seçkin sözcüklere yer verir: “Onlann 
gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, 
giysileri ışık gibi bembeyaz oldu” (Mat. 17,2). Luka, İsa’nın yük
selişinin nedenine işaret ederek anlatımına başlayan tek İncil 
yazarıdır: “Dağa dua etmeye çıktı” (Luk. 9,28). Üç öğrencinin 
şahit olduğu olayı şimdi Luka İsa’nın dua etmesiyle bağlantılı 
olarak açıklar: “İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysi
leri şimşek gibi panldayan bir beyazlığa büründü” (Luk. 9,29). 
Nurlu Görünüm bir dua olayıdır; İsa’nın Peder ile konuşurken 
ne olduğunu gözle görünür biçimde ortaya çıkarır: Yoğun bir 
şekilde birbiriyle kaynaşan Peder ile bir oluşu o anda saf ışık ha
line gelir. Peder ile birliğinde İsa kendisi “Işıktan ışıktır”. 
Petrus’un itirafında anlatmaya çalıştığı İsa’nın varlığının en derin 
özünde olan gerçek o anda duyularla kavranılabilir hale gelir: İsa 
’bin ışığında, kendisi ışık olan oğul olarak bulunmaktadır.

Bu noktada İsa’nın Musa ile olan yakınlığı ve ikisi arasın
daki farklılıklar da ortaya çıkar: “Dağdan aşağı indiğinde Musa 
ile konuştuğu için yüzünün nurla parladığının farkında değildi” 
(Çık. 34,29-35). Musa ile konuştuğu için ’bin ışığı ona doğru akar 
ve onun nurlanmasını sağlar. Ama onun nurlanmasını sağlayan 
ışık dışarıdan ona gelir. Oysa İsa içerden aydınlık saçar; o ışığı 
almaz aksine kendisi ışıktan ışıktır.

Bununla birlikte İsa’nın Nurlu Görünümü’ndeki giysi
lerinin beyaz ışığı bizim geleceğimiz hakkında da konuşur.
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Peygamberlik dilinde beyaz giysiler göksel varlıkların, meleklerin 
ve seçilmiş olanların giysilerinin ifadesidir. Aynı doğrultudaki 
Yuhanna’nın Vahiy Kitabı -Esinlenme Kitabı- kurtarılan kişilerin 
giydikleri Beyaz giysilerden bahseder (Özellikle 7,9.13; 19,14). 
Ama bize yeni bir şeyden daha bahseder: Seçilmiş olanların giysi
leri beyazdır çünkü onlar giysilerini Kuzu’nun kanında 
yıkamışlardır (Va. 7,14). Bu, vaftiz aracılığıyla onlar İsa’nın Haç 
Acılarına eşlik etmektedirler ve onun Haç Acılan günahımızla yi
tirdiğimiz asıl giysimizi bize geri kazandıran arınma anlamına gelir 
(Luk. 15,22). Vaftiz aracılığıyla ışık olan İsa’yı giyeriz ve biz 
kendimiz ışık oluruz.

Bu anda Musa ve İlyas görünür ve İsa ile konuşurlar. 
Emaus yolunda daha sonra Dirilen İsa’nın öğrencilerine açıkla
yacağı şey burada gözle görülür. Kutsal Yasa ve Peygamberler İsa 
ile konuşurlar; İsa hakkında konuşurlar. Sadece Luka bize sade 
bir imayla olsa da Tanrı’nın iki büyük şahidinin İsa ile neler 
konuşmakta olduğunu söyler: Onlar görkemli bir şekilde 
görünürler ve Kudüs’te gerçekleşecek olan (Luk. 9,31) ayrılışı, 
onun [ÇIKIŞI] hakkında konuşurlar. Onlann konuştukları konu 
Haç’tır ama özel anlamda Kudüs’te gerçekleşmesi gereken İsa’nın 
Çıkışı olarak anlaşılır. İsa’nın Haçı Çıkış’tır: bu yaşamdan aynlma; 
Haç Acılarının Kızıl Denizinden geçen bir geçit ve İsa’nın 
yaralarının izlerini sonsuza dek taşıyan şana dönüşümüdür.

Kutsal Yasa ve Peygamberlerin esasen İsrail’in ümidi, 
kesin Kurtuluş getiren Çıkış hakkında olması apaçık bir ifadedir 
ama bu ümidin içeriği kendi acılarıyla özgürlük ve yenilenmeye 
kapıyı açan ’bin Hizmetkân, İnsanoğlunun acı çekmesidir. Musa 
ve İlyas’ın kendileri Haç Acısını tadan ve bunun şahidi olan kişi
lerdir. Onlar yaşadıkları zamanda İsa’nın Haç Acılarına ilişkin 
konuştukları konu hakkında Nurlanmış İsa ile konuşurlar. Ama 
Nurlu Görünüm sırasında bunlar hakkında İsa ile konuşmakla 
’bin şanıyla dolu, acının ışığa, özgürlüğe ve neşeye dönüştüğü bu
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Haç Acısının kurtuluş getirdiğinin anlaşılmasını sağlarlar.
Bu noktada “yüksek dağdan” inerken üç havarinin İsa 

ile yaptıkları konuşmaya doğru atlamamız gerekiyor. İsa onlarla 
hiç şüphesiz Haç’ı mecbur kılan, yaklaşmakta olan ölüler arasın
dan Dirilişi hakkında konuşmaktadır. Bunun yerine havariler Kut
sal Yazılar’da bulunan İlyas’ın gelişi hakkında sorular sorarlar. 
İsa’nın cevabı şudur: “İlyas öncelikle her şeyi yoluna koymak için 
gelir. Ama neden İnsanoğluna ilişkin çok işkence çekecek ve hor 
görülecek diye yazılmıştır? Gerçi İlyas geldi bile. Ama size derim 
ki söylendiği gibi ona yapmadıklannı bırakmadılar” (Mar. 9,13). 
İsa’nın sözleri İlyas’ın geri geliş beklentisini doğrular. Ama aynı 
zamanda da bunun yaygın inanışını düzeltip tamamlar. İmalı şe
kilde dönecek olan İlyas’ı Vaftizci Yahya olarak açıklar: İlyas’ın 
geri gelişi Vaftizci’nin yaptıklarıyla artık gerçekleşmiştir bile.

Yahya Mesih’in gelişine hazırlık için İsrail’i yeniden 
düzenlemeye gelmişti. Ama eğer Mesih’in kendisi acı çeken İn- 
sanoğluysa ve sadece bu şekilde kurtuluş için yolu açıyorsa o 
halde, onun yolunu hazırlayan İlyas’ın yaptıklan da bir bakıma 
Haç Izdıraplarının işaretini taşımalıdır. Ve öyledir de: “Kutsal 
Yazılarda söylendiği gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar” (Mat. 
9,13). İsa gerçekte Vaftizci’nin başına gelmiş olan kaderini anım
sar, ama aynı zamanda onun Kutsal Kitap’a işaret etmesi 
muhtemelen İlyas’ın şehit edileceğini önceden bildiren, zamanın 
geleneksel bir imasıdır. İlyas eziyet edilmesine karşın, şehit 
edilmekten kurtulan tek kişidir; ama geri geldiğinde... onun da 
ölümü tatması gerekecektir” (Pesch, Markusevangelium, II, s. 80).

Ümit edilen kurtuluş ve Haç böylelikle derinlemesine 
birleştirilir ve daha sonra zamanın geçerli olan beklentilerine bağlı 
olarak şaşırtıcı bir yeniliği oluşturmasına rağmen Kutsal Kitap’ın 
derindeki amacına uygun biçimde kurtuluş portresi geliştirilir. 
Kutsal Kitap İsa’nın çektiği acılarla yepyeni bir şe-kilde anlaşılmalı 
ve her zaman da böyle olmalıdır. Tanrı’nın bizi sürekli olarak
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Musa ve İlyas ile konuşmasına yöneltmesine izin vermeliyiz; 
sürekli olarak ondan, Dirilmiş İsa’dan Kutsal Kitap’ı yepyeni bir 
tazelikle anlamayı öğrenmeliyiz.

Nurlu Görünüm olayına tekrar geri dönelim. Üç havari 
görmüş olduklarının büyüklüğüyle sarsılırlar. İsa’da Tanrı’nın 
yakınlığını gördüklerinde, kendi zayıflıklarını fark ettiklerinde ve 
korkudan şok geçirdiklerini gördüğümüz diğer olaylarda olduğu 
gibi onlar “Tann korkusuyla” altüst olurlar. “Dehşete düştüler” 
der Markos (Mar. 9,6). Ama buna rağmen ne söyleyeceğini 
bilmeyecek kadar afallamasına (Mar. 9,6) karşın Petrus konuş
maya başlar: “Rab’bi, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak 
kuralım: Biri sana, biri Musa’ya biri de İlyas’a dedi” (Mar. 9,5).

Kendinden geçmiş bir şekildeyken korku içinde ama bir 
o kadar da Tanrı’nın yakınlığından ötürü sevinçle Petrus’un 
söylediği bu sözler pek çok tartışmanın konusu olmuştur. Bu söz
lerin Nurlu Görünüm olayının gerçekleştiği Çardak Bayramının 
son günüyle bir ilgisi var mıdır? H. Gese bunu tartışma konusu 
yapar ve Eski Antlaşma’daki gerçek önemli noktanın Sina olayını 
dini törene dönüştüren Çıkış olduğunu iddia eder. Bu parçaya 
göre Musa daha sonra üzerine bulut kümesinin indiği Toplanma 
Çadırını kurmak için “kampın dışına” çıkar. Burada Tanrı ve 
Musa “bir insanın dostuyla konuştuğu şekilde yüz yüze” konuştu 
(Çık. 33,11). O zaman bu yorumda Petrus’un amacı Vahiy olayına 
bir kalıcılık kazandırmak ve toplanma çadırını kurmaktır; havari
leri gölgeleyen buluda ilgili anlatılanlar bunu doğrulayabilir. Nurlu 
Görünüm ifadelerinin Çıkış metninin anılarını mükemmel bir 
biçimde içeriyor olması mümkündür; hem Yahudi hem de ilk 
Hıristiyan yorumcular bunlar birbirlerini tamamlasınlar ve aynı 
noktada birleşsinler diye farklı Kutsal Kitap ifadelerini 
alışılageldik şekilde birlikte ele alırlar. Bununla birlikte üç adet bu
luşma çadırı kurma öne-risi bu tür bir bağlantıya karşı çıkar ya 
da en azından bunun ikinci planda görünmesini sağlar.
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Çardak Bayramıyla olan bağlantı İsa’nın zamanında 
Yahudilikteki bayramın Mesihsel yorumunu ele aldığımızda ikna 
edici olur. Jean Danieloue, (Kutsal Kitap ve Ayin adlı kitapta) bu 
yönde ikna edici bir çalışma yaptı ve bunu hala Yahudilik ge
leneklerine oldukça yakın olan Kilise Babaları’nın şahitlikleriyle 
birleştirdi daha sonra da bunu Hıristiyan inancıyla tekrar yorum
ladı. Çardak Bayramı genel olarak önemli Yahudi bayramlannın 
özelliği diye gördüğümüz aynı üç boyudu yapıyı yansıtır: esasen 
doğa dinlerinden ödünç aldıkları kutlama, aynı zamanda tarih 
içinde ’bin kurtarış eylemlerini hatırlatan ve bu hatırlatma 
karşılığında kesin bir kurtuluş için ümide dönüşen bir bayram ha
line gelir. Yaratılış, tarih ve ümit birbiriyle iç içe geçer. Suyun 
törenle yere döküldüğü Çardak Bayramı sırasında bir zamanlar 
susuzluktan kavrulmuş topraklarda ihtiyaç duyulan yağmur için 
bir dua bulunmuş olsa da bayram hızlı bir şekilde Yahudilerin 
çadırlarda (çardak, sukot) yaşadıkları, çölde dolaştıkları zamanı 
hatırlatan bir anlam taşımaya başladı (Lev. 23,43). Danieloue, 
Harold Ries’den bir alıntı yapar: “Barakalar sadece çölde ’bin ko
ruması anlamına gelmiyor, aynı zamanda doğru kişilerin gelecekte 
yaşayacakları Sukot’un bir önbildirisi olarak düşünülüyordu. Bu 
nedenle tam bir eskatolojik sembolizm, Yahudi günlerinde kut
landığı için Çardak Bayramı’nın en karakteristik ayinine iliştirilmiş 
gibi görünüyor (Kutsal Kitap ve Ayin s. 334). Yeni Andaşma’da 
gelecek olan yaşamda doğru olanların ebedi çardaklarından 
Luka’da söz edilir (Luk. 16,9). Danielou’ya göre “İsa’nın şanının 
gösterilmesi” sözü “Petrus’a Mesih’in zamanının geldiğini 
gösteren bir işarettir. Ve bu Mesih’in döneminin özelliklerinden 
biri Çardak Bayramının barakalanyla gösterilen çadırlarda doğru- 
lann yaşamalan olacaktı (s. 340). Çardak Bayramı sırasında Petrus 
Nurlu Görünüm’e şahit olduğunda esrime halindeyken Bayra
mın önceden gösterdiği gerçeklerin yerine geldiğini fark etti... 
Nurlu Görünüm olayı Mesih döneminin geldiği gerçeğine
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damgasını vurur (s. 340). Dağdan inerlerken artık Petrus’un bir 
kez daha Mesih döneminin öncelikle ve en başta Haç zamanı 
olduğunu, İsa’dan çıkan ışık ve onunla ışık olma deneyimi olan 
Nurlu Görünümün bizden Haç Acılarının ışığıyla yanıp yeni bir 
görünüme sahip olmamızı gerektirdiğini öğrenmesi gerekir.

Bu bağlantılar Yuhanna İncili’nde Müjedeci’nin İsa’nın 
gizemini özedediği giriş bölümünün temel iddiasının anlamına 
yeni bir ışık da katar: “Söz beden oldu ve çadırını aramıza kurdu” 
(Yu. 1,14). Gerçekten de bedeninin çadırını aramıza kurdu ve 
böylelikle de Mesih dönemini resmen başlattı. Bu düşüncenin 
izinden giden Nyssa’lı Gregorius, Çardak Bayramı ve Beden 
Alma arasındaki bağlantıyı muhteşem bir mednde anlattı. Sürekli 
olarak kutlanıyor olmasına karşın Çardak Bayramı’nın gerçek
leşmeden kaldığını söyler. “Çünkü gerçek Çardak Bayramı, henüz 
gelmedi. Oysa Peygamberlerin sözlerine göre (Mez. 118,27’i ima 
ederek) , her şeyin yaratıcısı bizim mahvolmuş insan doğamızın 
tapınağının yeniden yapımını tamamlamak için kendini bize açık
ladı” (De anima, PG 46, 132B, bkz. Danielou, Kutsal Kitap ve 
Ayin s. 344).

Bu geniş bakıştan tekrar Nurlu Görünüm olayına döne
lim. “Bu sırada bir bulut gelip onlan gölgeledi. Buluttan gelen bir 
ses, ‘Sevgili Oğlum budur, onu dinleyin!’ dedi” (Mar. 9,7). Kutsal 
bulut, şekina, Rab’bin kendi Mevcudiyetinin işaretidir. Buluşma 
Çadırı’nın üstünde duran bulut ’bin orada olduğunun işaretiydi. 
Şimdi, diğer insanları da gölgelemek için yayılan, ’bin varlığını 
gösteren bulutun üzerinde durduğu İsa kutsal çadırdır. Bu, Ped- 
er’in kendisinin konuşarak İsa’yı Oğlu olarak ilan ettiği İsa’nın 
Vafüzi’ndeki sahnenin tekrarıdır. “Sen benim sevgili Oğlumsun, 
senden hoşnudum” (Mar. 1,11).

Ancak resmen oğulluğun ilan edilişi şimdi bir emirle 
devam ediyor “Onu dinleyin”. Bu noktada Nurlu Görünüm 
olayının arka planında başlangıçta gördüğümüz Musa’nın Sina
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Dağı’na çıkışıyla bağlantısını hatırlıyoruz. Dağda Musa ’bin 
öğreten sözünü, Tora’yı aldı. Şimdiyse İsa’yı işaret eden “Onu 
dinleyin” ifadesini işitiyoruz. H. Gese bu sahneyle ilgili zekice bir 
yorumda bulunur: “İsa kendisi vahyin kutsal Sözü haline geldi. 
İnciller bunu daha açık ve güçlü şekilde gösteremezlerdi: İsa’nın 
kendisi Yasa’dır” (Zur biblischen Thelogie, s. 81). Bu tek emirle 
Teofani tamamlanır ve en derin anlamını kendinde toplar.Havari- 
ler İsa’ya dağdan inerken de eşlik etmeli ve “onu dinlemeyi” her 
defasında bir kez daha öğrenmelidirler.

Bu unsurlara bağlı olarak Mesih döneminin ortaya çıkışı 
ve resmi başlangıcı olarak Nurlu Görünüm’ün içeriğini anlamayı 
öğrenirsek o zaman Markos İncil'inin Petrus’un itirafıyla havari
lik öğretisi bir tarafta Nurlu Görünüm olayıyla ilgili anlatılanlar 
diğer tarafta olamak üzere araya yerleştirdiği belirsiz ifadeleri de 
kavrayabiliriz: “Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar 
arasında, Tann’nın Egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini 
görmeden ölümü tatmayacak olanlar var” (Mar. 9,1). Bunun an
lamı nedir? İsa, Taruı’mn Krallığı’nın kesin olan ani gelişinde, son 
gelişi sırasında oradan geçenlerin bazılarının hala hayatta olacak
larını mı önceden bildiriyor? Öyle değilse o zaman nedir?

Rudolf Pesch (Markusevangelium, II, 2, s. 66) Nurlu 
Görünüm’den önce bu ifadenin hemen verilmesinin açıkça onu 
bu olayla ilişkilendirdiği görüşünü ikna edici biçimde öne sürer. 
Bazılarına, yani dağa çıkarken İsa’ya eşlik eden üç havarisine ’bin 
Krallığının “güçle” gelişine bizzat şahit olacakları sözü verilir. 
Dağda havarilerin üçü ’bin Krallığının şanının İsa’dan parladığım 
görürler. Dağda ’bin kutsal bulutuyla sarılırlar. Dağda, görünümü 
değişen İsa’nın Kutsal Yasa ve Peygamberlerle konuşmasında, 
havariler gerçek Çardak Bayramının gelmiş olduğunu anlarlar. 
Dağda İsa’nın kendisinin ’bin tamamlanmış Sözü, canlı Yasa 
olduğunu öğrenirler. Dağda İsa’da gelmekte olan Krallığın 
gücünü “dinamizmini” görürler.
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Yine de aynı şekilde İsa’da ’bin şanıyla etkileyici buluşma 
aracılığıyla Pavlus’un Korintoslulara I. Mektubunda tüm zaman- 
lann havarilerine söylediklerini öğrenmelidirler: “Ama biz çar
mıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, 
putperesder saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için- 
ister Yahudi ve ister Yunanlı olsun- Tann’nın gücü ve bil
geliğidir” (1 Kor. 1,23). Gelmekte olan Krallığın bu dinamizmi, 
şana giden yol olarak İsa’nın gerekli olan Haçı hakkında Eski 
Andaşma şahideriyle konuştuğu sırada görünümü değişen İsa’da 
onlara görünür (Luk. 24,26). Onlar bizzat İsa’nın şanlı gelişinin, 
Parousia’nın resmen başladığını tecrübe ederler ve bu şekilde 
İsa’nın gizeminin tam derinliğine yavaş yavaş inerler.
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O N U N C U  BÖLÜM

İSA KİMLİĞİNİ AÇIKLAR

İsa’nın yaşamı sırasında bile insanlar onu kendilerine 
yakın olan ve bu nedenle onun gizemini çözmek için akla uygun 
buldukları kategorilere koyarak gizemli kişiliğini yorumlamaya 
çalıştılar, İsa; Vaftizci Yahya, İlyas ya da geri dönen Yeremya veya 
Peygamber diye görüldü (Mat. 16,14; Mar. 8,28; Luk. 9,19). 
Petrus ikrarında gördüğümüz gibi farklı, daha yüce bir sıfatlar 
kullanıyor: Yaşayan Tann’nın Oğlu Mesih İsa’nın gizemini, 
gerçekte onun özünü misyonunu açıklayan adlarla ifade etme 
çabası Paskalya’dan sonra da devam etti. Giderek yaygın biçimde 
üç önemli ad ortaya çıktı; Mesih, İsa Kyrios (Rab; Efendi) ve Tan- 
rı’nın Oğlu.

İlk sıfat Mesih adı Sami kültürünün dışında pek bir şey 
ifade etmez. Kısa süre içinde bir unvan olmaktan çıktı ve İsa 
adıyla birleştirildi; İsa Mesih. Yorum olarak başlayan şey bir ad 
olarak kaldı ve tam orada daha derin bir anlam bulunmaktadır: O 
yaptığı işle tamamıyla bir bütündür; onun görevi ve kişiliği bir
birlerinden asla hiçbir şekilde ayrılmaz. Bu şekilde yaptığı işin 
adamı olarak adının bir parçası haline geldi.

Bu geriye, her ikisi de aynı yönü işaret eden “Kyrios” ve
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“Oğul” adlarını bırakıyor. Eski Antlaşma’nın ve ilk Yahudiliğin 
gelişiminde Kyrios kutsal adı açıklayan bir terim haline geldi. Bu 
nedenle Isa’ya bu adı vermek onun Tann’nın kendisiyle birlik 
olan varlığını belirtir; bu ad onun yaşayan Tanrı’nın aramızdaki 
varlığını gösterir. Benzer şekilde “Tanrı’nın Oğlu” unvanı onu 
Tanrı’nın kendisi olduğuyla ilişkilendirir. Şüphesiz iman kendi 
mantıklı içeriğini kanıtlamaya ve açıkça anlamaya çabalarken 
bunun tam olarak ne çeşit bir varoluşsal bağlantı olduğu sorusu 
kaçınılmaz olarak o andan itibaren ağır bir tartışma konusu haline 
geldi. “Oğul” adı ikincil anlamda Tann’ya özel bir yakınlığı mı 
işaret etmektedir yoksa “Oğul” te-rimi Tann’nın kendisinde 
Peder ve Oğul bulunduğunu, Oğul’un gerçekten de Tann’ya eşit 
olduğu, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı olduğunu mu ifade et
mektedir? İlk İznik Konsili (325) Büyük İman İkrarına anonim 
olarak eklenen tek felsefi terim “aynı özden” anlamına gelen ho- 
moousios sözüyle İsa’nın oğulluğu hakkındaki bu ateşli tartış
manın sonucunu özetledi. Ancak bu felsefi terim Kutsal Kitap’ın 
kendi teriminin güvenirliliğini güvence altına alır. Bize İsa’nın 
şahitleri kendisini “Oğul” diye adlandırdığında bu ifadenin za
manın en göze çarpan iki tabiri olan mitolojik ya da politik bir 
anlam taşımadığını anlatır. Aksine oldukça sözcük anlamına bağlı 
olarak anlaşılmalıdır: Evet, Tanrı’nın kendisinde, Peder ve Oğul 
arasında ebedi bir paylaşım bulunur ve Kutsal Ruh içinde her ikisi 
de gerçekten tek ve aynı Tanrı’dır.

Yeni Antlaşma’da yer alan yüce Kristolojik adlar geniş 
bir yazının konuşudurlar. Bu adları çevreleyen imandaki ve ilk 
Kilise’nin inancındaki teolojik bir ayrıntı olarak değil de İsa’nın 
dünyadaki yolu ve sözlerini anlamayı hedefleyen tartışma bu 
kitabın kapsamı dışında kalır. Bunun yerine yapmamız gereken 
İnciller’deki kanıta bağlı olarak İsa’nın kendine atfettiği adlara bir 
parça daha yakından bakmak olmalıdır. İki tane vardır. İlk olarak 
onun kendini adlandırmadaki tercihi “İnsanoğludur”; ikinci
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olarak özellikle Yuhanna Incil’inde İsa’nın kendisinden sadece 
“Oğul” diye bahsettiği bölümler bulunmaktadır. “Mesih” adını 
aslında İsa kendisine mal etmemiştir; Yuhanna İncili’nin birkaç 
bölümünde onun dudaklarından dökülen “Tanrı’nın Oğlu” adını 
buluruz. Kovduğu cinler tarafından ya da Petrus’un ikrannda 
olduğu gibi Mesihsel ya da buna ilişkin adlar kendisine 
söylendiğinde İsa sessiz olunmasını buyurur. “Yahudilerin Kralı” 
Mesih adının şüphesiz tüm dünyanın gözleri önüne dikilen 
Haç’ın üzerine konulduğu doğrudur. Ve zamanın üç dünya 
dilinde yazılmış yaftanın buraya yerleştirilmesi müsaadeyle oldu, 
(Yu. 19,19) çünkü şimdi bunun artık yanlış anlaşılması olasılığı 
yoktur. Haç onun tahtıdır ve böylece bu unvana doğru yorumu 
kazandırır. Regnavit a lingo Deus — Tanrı, tıpkı ilk Kilise’nin bu 
yeni krallığı kutlarken ilahide söylediği gibi “Haç’ın ağacından 
hükmeder” .

Şimdi İncillere göre İsa’nın kendisi hakkında kullandığı 
iki “isme” geri dönelim:

İNSANOĞLU

İnsanoğlu, bu gizemli terim kendisinden bahsederken 
İsa’nın en çok kullandığı addır. Sadece Markos İncil’inde İsa’nın 
ağzından bu terim on dört kez çıkar. Aslında Yeni Antlaşma’nın 
tamamında “İnsanoğlu” tek istisna, ölmek üzere olan Stefan’a 
nasip olan açık gökyüzü karşısında söylediği: “Bakın! Göklerin 
açıldığım ve İnsanoğlu’nun Tann’nın sağında durmakta olduğunu 
görüyorum” (Ha. İşi. 7,56) dışında, sadece İsa’nın ağzından duyu
lur. Ölüm anında Stefan İsa’nın Yüce Mahkeme önündeki 
yargılanması sırasında önceden söylediğini görür: “Ve sizler, İn
sanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bu
lutlarıyla geldiğini göreceksiniz” (Mar. 14,62). Bu şekilde Stefan 
aslında tam şehit olacağı anda görme ayncalığına sahip olduğu 
gerçeği, İsa’nın sözlerini aktarmaktadır.
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Bu önemli bir bulgudur. Dördüncü İncil yazarı başta 
olmak üzere Yeni Antlaşma yazarlannın İsa Öğretisi, “İnsanoğ
lu” adı üstüne değil İsa’nın yaşadığı dönemde yaygın olmaya 
başlayan adlar üzerine kuruludur: “Mesih”, “Kyrios”, “Tanrı’nın 
Oğlu”. İnsanoğlu adı İsa’nın kendi söylediklerinin tipik bir 
örneğidir; havarilerin öğretisinde bunun içeriği diğer adlara ak
tarılmıştır ama bu özel ad kullanılmamıştır. Bu aslen açık bir bul
gudur. Yine de'günümüz yorumcuları arasında bunun hakkında 
büyük bir tartışma oluştu; bunun kökenine inmeye çalışan her 
kişi kendini birbirine karşılıklı olarak ters düşen tezlerin 
mezarlığında bulur. Bu tartışmanın görüşülmesi bu kitabın alanı 
dışında kalır. Bununla birlikte tartışmanın ana hatlarını düşün
memiz gerekiyor.

Üç belirli grup “İnsanoğlu” ifadesi genel olarak göze 
çarpar. İlk grup İsa’nın kendisini İnsanoğlu diye işaret etmeyen 
ancak gelecek olanla kendisi arasındaki farklılığı belirttiği gelecek 
olan İnsanoğlu hakkındaki sözlerinden oluşur. İkinci grup, 
üçüncüsü onun acıları ve Dirilişi hakkında konuşurken İnsan- 
oğlu’nun dünyadaki yaptıkları hakkındaki sözlerden oluşur. Yo
rumcular arasında ağır basan eğilim —eğer varsa İsa’nın özgün 
sözleri diye- sadece ilk grubu değerlendirmektir; İsa’nın öğretisini 
yakın Eskatoloji olarak ele alan geleneksel yorumu yansıtır. İn- 
sanoğlu’nun günahlan affetme yetkisi, Şabat gününün Efendisi 
olduğu ve hiçbir malının, evinin olmadığı hakkındaki sözlerini 
içeren ikinci grubun, tartışmanın önemli noktalanndan birine 
göre eski Filistin geleneksel düşüncesinde geliştiği söylenir. Bu 
çok daha eski bir başlangıç noktasını işaret eder ama İsa’nın ken
disi kadar eski değildir. Son olarak en yakın sözler İnsanoğlu’nun 
ölümü ve Dirilişi hakkında söylenmiş olan sözlerdir. Markos İn
cirinde bu sözler İsa’nın Kudüs’e yolculuğu sırasında belli ar
alıklarla geçer ve doğal olarak bu teoriye göre sadece sorgulanan 
olayların ardından—hatta İncil Yazarı Markos’un kendisi tarafın
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dan oluşturulmuş olabilirler.
Bu şekilde İnsanoğlu sözlerinin ayrılması özenli bir 

biçimde bu adın farklı yönlerini sınıflandıran belli bir çeşit man
tığın sonucudur. Bu özenli akademik düşünce için uygun ola
bilirken, bu ifade için her kafadan bir sesin yükseldiği süre giden 
gerçeğin karmaşıklığına uygun düşmez. Ancak bu çeşit bir yorum 
için esas ölçüt, hayatının koşullarını ve onun kültürel dünyasını 
anlatanlardan neyin güvenle İsa’ya ait olduğu sorusu üzerindedir. 
Açıkça çok azı! Otoriteye gerçek talep ya da Haç söylemleri buna 
uygun düşmüyor gibi görünüyor. O zamanlar yaygın olan etkisi 
azalmış vahiy beklentisi güvenle İsa’ya atfedilebilir ama bundan 
daha fazlası varmış gibi görünmüyor. Problem, bu yaklaşımın İsa 
olayının güçlü tesirine hakkını vermemesidir. Jülicher’in ben
zetmelerin yorumu hakkında odaklanmamız, bizi bu tür zararsız 
bir ahlaki suçun kimseyi Haç üzerinde ölüme mahkûm edilmeye
ceği sonucuna götürdü.

Kışkırtmalarla İsa’nın Romalılara teslim edilmesine 
neden olacak bu denli derin bir çaüşmanın oluşması için çok 
aykırı bir şeyin söylenip yapılmış olması gerekir. Büyük ve kanşık- 
lık yaratan olaylar daha en başta ortaya çıkar; doğmakta olan 
Kilise bu olaylar üzerinde giderek düşünüp yoğunlaştıkça “hatır
layarak” kavramaya başladığı bunların tam önemini yavaş yavaş 
takdir edebildi. Tüm bunları yapmaktan sorumlu olan önemli 
kişiler olan fikir birliğindeki topluluk şaşırtıcı bir ilahiyat dehasına 
mı sahiptir? Hayır, büyüklük, çarpıcı yenilik doğuran İsa’dan gelir; 
toplumun yaşamı ve inancı içinde daha da gelişir ama yaratılmış 
değildir. Aslında sıra dışı bir gerçek önceden var olmasaydı 
“topluluk” hiç ortaya çıkmaz ve yaşamını sürdüremezdi.

İsa’nın gizemini hem gizlediği hem de aynı zamanda 
giderek onu ulaşılabilir kıldığı “İnsanoğlu” terimi yeni ve 
şaşırtıcıydı. Bu Mesih ümidi için kullanılan unvan olarak yaygın 
değildi. Bu sadece öğrencilik ile gerçekten bulunabilecek olan gizli
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gerçeğe giderek yöneltmek için bilmece ve ben2 etmelerle konuş
tuğu için İsa’nın öğretme yöntemine tam olarak uyar. Hem İbra- 
nice hem de Aramicede kullanımında “İnsanoğlu” teriminin ilk 
anlamı sadece “insan” demektir. Bu basit sözcük “İnsanoğlu” 
teriminde misyonun yeni bir bilincine gizemli imada bulunarak 
bunu kaynaştırır. Sinoptiklerde bulduğumuz Şabat hakkındaki 
cümlede bu daha açık hale gelir. Bu Markos’da şu şekilde anlatılır: 
“İnsan Şabat Günü için değil Şabat Günü insan içindir. Bu ne
denle İnsanoğlu Şabat Gününün de Rabbi’dir” (Mar. 2,27). Matta 
ve Luka’da ilk cümle yoktur. İsa’nın sözlerini sadece “İnsanoğlu 
Şabat Gününün deRabbi’dir” (Mat. 12,8; Luk. 6,5 diye aktarırlar. 
Belki de bunun açıklaması Matta ve Luka’nın ilk cümleyi suisti- 
mal edilmesinden korktukları için çıkarmış olmalarıdır. Sebep 
buysa Markos’a göre iki cümle birbirine aittir ve birbirlerini 
tamamladıkları açıktır.

İnsanın Şabat için değil de Şabat’ın insan için olduğunu 
söylemek hemen anlam çıkarttığımız bir çeşit mo-dern liberal du
rumun ifadesi değildir. Dağdaki Vaazı incelememizde tam olarak 
bunun İsa’nın öğretisini anlamamamız gereken şey olduğunu 
gördük. İnsanoğlun’da, insan gerçekten olması gerektiği gibi açık
lanır. İnsanoğlu’na bağlı olarak, İsa’nın kendisinin değerlerine 
bağlı olarak, insan özgürdür ve Tann’dan gelen ve Tann’ya ait 
olan özgürlük gününü, Şabat gününü nasıl uygun şekilde değer
lendireceğini bilir. “İnsanoğlu Şabat gününün Efendisidir”. Ken
disi Tanrı’nın ilk Sözü olduğu için İsa’nın Kutsal Yasa’yı otorite 
olarak yorumlama iddiasının büyüklüğü burada iyice açıklığa 
kavuşur. Ve sıradan bir hevesle hiç ilgisi olmayan, sonuçta insana 
devredilenin ne çeşit bir yeni özgürlük olduğu da açığa çıkar. Bu
radaki Şabat sözünde önemli olan “insan” ve “İnsanoğlu” söz
lerinin çakışmasıdır; kendisi oldukça sıradan olan bu öğretinin, 
nasıl İsa’nın özel değerinin ifadesi haline geldiğini görürüz.

“İnsanoğlu” İsa’nın döneminde bir unvan olarak kul
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lanılmadı. Ancak bunun ilk imasını Daniel’in Kitabı’ndaki 
dünyanın tarihini simgeleyen “insanoğlu” ve dört canavar 
görümünde buluruz. Vahiy alan Peygamber denizden, “aşağıdan” 
gelen bu şekilde aslında “canavarca” güç ve şiddet üzerine ku
rulu gücü temsil eden dört büyük canavar görümünde üstün 
dünyevi güçlerin devamlılığını gözler. O  böylece dünya tarihinin 
karanlık, derinden rahatsızlık veren bir tablosunu çizer. Kabul 
edilir ki bu görüm tamamen olumsuz olarak kalmaz. İlk canavar, 
kartal kanatlarına sahip olan aslanın kanadan yolunur: “Yaratık 
yerden kaldırıldı, insan gibi ayaklan üzerinde durduruldu. Ona 
bir insan yüreği verildi” (Dan. 7,4). Güç dünyanın bugünkü 
anında bile kişileştiıilebilir; güç insan yüzü alabilir. Bu yalnızca 
göreceli bir kurtuluştur, bununla beraber tarih devam eder ve iler
ledikçe daha da karanr.

Ama o zaman kötünün gücü doruğa eriştikten sonra 
tamamen farklı bir şey olur. Peygamber sanki uzak bir noktadan 
dehşete bir son veren Tanrı imgesinde dünyanın gerçek Efen
disini algılar. Ve şimdi: “Göğün buludanyla İnsanoğlu’na benzer 
birinin geldiğini gördüm... Ona egemenlik, krallık ve yücelik ver
ildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı; ege
menliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç 
yıkılmayacak bir krallıktır” (Dan. 7,13). Derinlerden olan canavar
lar yukardan olan adamla karşılaşır. Derinlerin canavarlannın şu 
ana dek var olan dünyevi krallıklan temsil ettikleri gibi göğün bu- 
lutlanyla gelen İnsanoğlu imgesi de tamamen yeni bir krallığı, 
Tann’nın kendisinden gelen, özelliği gerçek güç olan “insanlığın” 
krallığını işaret eder. Bu krallık gerçek evrenselliğin, başından beri 
sessiz bekleyişin konusu olan tarihin tamamen pozitif olan şek
linin gelişini de işaret eder. Yukardan gelen İnsanoğlu böylelikle 
denizin derinliklerinden olan canavarlann karşıt simgesidir; böyle 
olunca o bireysel tek bir kişinin yerine değil, içinde dünyanın 
hedefini elde ettiği krallığın yerine geçer.
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Yorumcular arasında yaygın olan inanışa göre bu metin, 
içinde İnsanoğlu’nun bireysel bir figürünü gösteren daha eski bir 
versiyona dayanır. Bir varsayım olarak kalsa da bu versiyona sahip 
değiliz. Sıklıkla alıntılar yapılan insanoğlunu bireysel olarak anla
tan 4 Ezra 13 ve Enok Etiyopya Kitabı Yeni Andaşma’dan daha 
sonradır ve bu nedenle onun kaynağı oldukları düşünülemez. 
Şüphesiz bu insanoğlu görümünü Mesih’in kendisiyle ve Mesih 
ümidiyle bağdaştırmakla açıkça görülmüş olurdu ama İsa’nın 
toplumsal hizmetinden önceki bir tarihte bunun yapıldığıyla ilgili 
hiçbir yazılı metin kanıtına sahip değiliz. Sonuç bu nedenle Daniel 
Kitabı’nın İnsanoğlu imgesi-nin yaklaşmakta olan kurtuluş kral
lığını temsil ettiği şeklinde kalır —bu İsa’nın elinde üzerinde 
geliştirebileceği ama bu beklentiyi kendi yaptıkları ve kendi kişil
iğiyle birleştirerek yeniden şekil verebileceği bir öngörümdü.

İsa’nın sözlerine geri dönelim. İnsanoğlu’na ilişkin ilk 
gruptaki söylemlerin onun gelecekteki dönüşüne işaret ettiğini 
gördük. Bunların pek çoğu İsa’nın dünyanın sonuyla ilgili konuş
masında (Mar. 13, 24-27) ve Yüce Mahkeme önündeki yargılan
ması sırasında geçer (Mar. 14, 62). Bu nedenle bunların 
görüşülmesi bu kitabın ikinci cildine aittir. Burada belirtmek iste
diğim önemli bir nokta daha var: Bunlar İsa’nın gelecekteki 
şanıyla doğru olan “seçilmişleri” toplamak ve yargılamak için 
gelişiyle ilgili cümlelerdir. Ancak bu sözlerin kendini suçlayan ve 
alay eden yargılayan insanlar önünde durup konuşan bir adam 
tarafından söylendiğini görmezden gelemeyiz: İşte tam bu söz
lerde şan ve Haç birbiriyle kopmaz biçimde iç içedirler.

Kabul edilir ki onlar açıkça Haç’tan bahsetmez ama bu 
İsa’nın içinde kendisini bulduğu ve konuştuğu bir gerçektir. Bu 
benzerlikten Aziz Matta İncil’inde anlatılan (Mat. 25, 31-46), 
içinde İnsanoğlu’nun yargıç konumunda kendini acıkan, susayan, 
yabancı, çıplak, hasta, mahkum olan bu dünyada acı çeken in
sanlarla tanımladığı ve onlara karşı olan davranışı kendisine
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yapılmış bir davranış olarak değerlendirdiği Son Yargılama Ben- 
zetmesi’nde daha özel ve yoğun bir biçimde göreceğiz. Bu, Diri- 
liş’in ardından ortaya çıkan dünyanın yargılanması hakkındaki 
basit bir kurgu değildir. Beden almakla bu özdeşleşmeyi harfi 
harfine en uç noktasına kadar yerine getirdi. Isa maddi zenginliği, 
evi hatta başını sokacak yeri olmayan kişidir (Mat. 8,19; Luk.
9,58). O mahkûmdur, suçlanandır ve Haç üzerinde çıplak olarak 
can verir. Her türlü acıyı çeken insanlarla beraber olan dünyayı 
yargılayan İnsanoğlu’nun bu tanımı, yargıcın kimliğini dünyadaki 
İsa olarak kabul eder, Haç’ın ve şanın özde birliğini, dünyadaki 
mütevazı varlığını ve dünyayı yargılamak için gelecekteki otoriteyi 
açıklar. İnsanoğlu tek bir kişidir ve bu kişi İsa’dır. Bu kimlik bize 
yolu gösterir, yaşantılanmızın bir gün değerlendirileceği ölçüderi 
gösterir.

Söylemeye lüzum yok ki bilimsel eleştiri İnsanoğlu’nun 
gelişi hakkındaki bu sözlerin hiçbirini İsa’nın gerçek sözleri olarak 
kabul etmez. Bu gruptan sadece iki bölüm Luka İncil’inde an
latılan versiyonda, en azından bazı eleştirmenler tarafından, İsa’ya 
güvenilir şekilde atfedilebilecek onun gerçek sözleri olarak 
sınıflandınlır. İlki Luka 12,8 “Size şunu açıkça söyleyeyim, in
sanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da 
Tanrı’nın melekleri önünde açıkça kabul edecek”. İkincisi ise 
Luka 17,24’dır: “Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek 
nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama 
önce O ’nun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi 
gerekir”. Bu parçaların kabul görmesinin nedeni İnsanoğlu ve İsa 
arasındaki farklılığı belirtiyor olmalarıdır; özellikle açıkça ilk cüm
ledeki İnsanoğlu ile konuşan İsa’nın aynı olmadığı tartışılır.

Şimdi bu düşüncede dikkat edilecek ilk şey en eski ge
leneksel inanışın bunu her ne olursa olsun bu şekilde yorumla
mamış olmasıdır. Markos’daki benzer parça 8,38 “Bu vefasız ve 
günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden
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utanırsa, İnsanoğlu da Babası’nın görkemi içinde kutsal melek
lerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır” derken kimliğini 
açıkça belirtmiyor ama cümlenin yapısı bunu kristal kadar berrak 
hale getiriyor. Aynı metnin Matta versiyonunda İnsanoğlu terimi 
bulunmaz. Bu dünyadaki İsa’nın kimliğiyle gelecek olan yargıcın 
kimliğini daha da belirginleştirir: “İnsanlann önünde beni açıkça 
kabul eden herkesi, ben de Göklerdeki Babam’ın önünde açıkça 
kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de gök
lerdeki Babamın önünde inkar edeceğim” (Mat. 10,32). Ama 
Luka’daki parçada bile kimlik genel anlamdan mükemmel bir şe
kilde açığa çıkar. İsa’nın bilmece gibi konuşması ve anlama 
konusundaki son adımı dinleyiciye bırakmasının onun tarzı 
olduğu doğrudur. Fakat itiraf ve inkâr arasındaki paralellikte 
işlevsel bir kimlik belirleme bulunur —şimdi ve yargılanma es
nasında, İsa önünde, İnsanoğlu önünde- ve bu sadece ontolojik 
kimliğe dayandırılırsa bir anlam ifade eder.

Yüce Mahkeme’deki yargıçlar İsa’yı aslında çok iyi an
ladılar: İsa da “şöyle bir şey söyleyerek onların yanlışını 
düzeltmedi: “Ama siz beni yanlış anladınız; gelecek olan İnsan
oğlu başka biridir”. İsa’nın yaşadığı, Tanrı’nın İsa’da insan oluşu 
ve ölüme gidişi (Fil. 2,5-11) ile şanla gelişi arasındaki derin 
bağlılık, sözlerinin ve davranışlarının sürekli öğesidir; İsa ile ilgili 
gerçekte yeni olan budur ve buluş değildir —aksine kendisinin ve 
sözlerinin tipik örneğidir. Bu parçaların her biri ortamına uygun 
görülmeli -ayrı ayn daha iyi anlaşılmazlar. Luka 12,8’in farklı bir 
yoruma uygun düştüğü görülse de ikinci parça daha açıktır: Luka 
17,24 her iki kişiyi de açıkça belirtir. “İnsanlar size işte orda, işte 
burda, diyecekler; gitmeyin, onların ardından koşmayın.Şimşek 
çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu 
kendi gününde öyle olacaktır. ” (Va.1,7); bundan önce oysa — İn
sanoğlu olan aynı kişi- çok acı çekmeli ve reddedilmelidir. Haç 
ve gelecek şanın duyurulması önbildirisi ayrılmaz biçimde iç
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içedir. Her ikisinde de söz edilen kişinin tek ve aynı kişi olduğu 
açıktır: aslında bu sözleri konuşan kişinin ta kendisi acı yolunda 
ilerlemeye başlamıştır bile.

Benzer şekilde içinde İsa’nın şimdiki yaptıklarından söz 
ettiği ifadeler her iki yönü de gösterir. İnsanoğlu olarak İsa’nın 
Şabat gününün Efendisi olduğu iddiasını özede gözden geçirdik 
(Mar. 2,28). Bu bölüm tam olarak Markos’un başka yerde tanım
ladığı bir şeyi gösterir: “Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü 
onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu” (Mar.
1,22). İsa kendisini Yasa Verenin, Tann’nın yerine koymaktadır; 
o bir yorumlayıcı değil, Tanrı’dır.

Bu arkadaşlannın çatıdan şilteyle Rab’bin ayaklanna in
dirdikleri felçli adamın olayıyla birlikte daha açık hale gelir. Felçli 
adam ve arkadaşlarının beklentisi olan tedavi edici bir söz sarf 
etmek yerine İsa acı çeken adama ilk olarak şöyle der: “Oğlum 
günahların affedildi” (Mar. 2,5). İlahiyatçılann haklı olarak karşı 
çıktıkları gibi günahları bağışlamak sadece Tann’nın hakkıdır. 
Şayet İsa bu yetkiyi İnsanoğlu’na atfediyorsa o zaman Tann’nın 
kendi değerine ortak olduğunu ve onun düzeyinde hareket et
tiğini iddia ediyor. Sadece affetme sözünün ardından hasta 
adamın işitmeyi umduğunu söylüyor: “Ne var ki İnsan-oğlu’nun 
yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu 
bilesiniz... diye...‘Sana söylüyorum kalk, şilteni topla, evine git!’ 
dedi” (Mar. 2,10-11). Bu tanrılık iddiası Haç’a götüren şeydir. 
Böylece, anlamda İsa’nın otoritesi hakkında söylediği şey onun 
acılarına doğru işaret eder.

Şimdi İsa’nın İnsanoğlu hakkındaki sözlerine, üçüncü 
gruba dönelim: Haç Yolu önbildirileri. Markos İncili’ndeki İsa’nın 
yolculuğu sırasında belli aralıklarla tekrarlanan üç Haç bildirisinin 
artan bir açıklıkla onun yaklaşan kaderi ve bunun gerekliliğini 
duyurduğunu henüz gördük. Üçüncü Haç önbildi- risini izleyen 
cümlede onlar özüne ve doruğuna ulaşırlar ve hükmetme ve
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hizmet etmeyle ilgili konuşmayla birleşirler: “Çünkü İnsanoğlu 
bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları 
için fidye olarak vermeye geldi” (Mar. 10,45).

Bu cümle Acı Çeken Hizmetkârın Ezgilerinden (Yşa. 53) 
bir almayı birleştirir ve böylelikle İnsanoğlu’nun portresinde Eski 
Antlaşma geleneğinin farklı bir uzantısını oluşturur. İsa bir yan
dan kendisini dünyanın gelecek olan yargıcı diye tanıtırken aynı 
zamanda da burada kendini Peygamberin Ezgilerinde önceden 
söylediği Tanrı’nın acı çeken ve ölen hizmetkârıyla 
özdeşleştirmektedir. Acı çekmekle “yücelik”, aşağılanmayla şan 
arasındaki birlik görünür hale gelir. Hizmet hükmetmenin gerçek 
modelidir ve bizim Tanrı’nın nasıl hükmeden Efendi olduğunu, 
onun hükümdarlığının ne olduğunu kavramamızı sağlar. Acı çek
mekte ve ölümde, İnsanoğlu’nun yaşamı büsbütün “önceden 
varoluş” haline gelir. İsa, Kurtarıcı ve “pek çokları” için kurtuluş 
gedren kişi olur: Yalnızca İsrail’in dağılmış çocuklan için değil 
ama Tann’nın tüm dağılmış çocukları, tüm insanlık için. (Yu. 
11,52) pek çokları için ölümünde o, yerin ve zamanın sınırlarını 
aşar ve misyonunun evrenselliği gerçekleşir.

Bu şekilde yapmak oldukça doğru bir yaklaşımdı. Yine 
de İsa’nın İnsanoğlu anlayışını oluşturan Eski Andaşma ge
leneklerinin sentezinin daha geniş kapsamlı olduğunu ve Eski 
Antlaşma geleneğinin başka uzantı ve akımlarını da birleştirdi
ğini eklemeliyiz.

İlk olarak, İsa’nın kendisinin Mesih, Kutsal Olan’ın Oğlu 
olup olmadığı sorusuna verdiği karşılık Daniel 7’yi Mezmur 110 
ile birleştirir: İsa kendisini Mezmurlar’daki gelecek olan kahin- 
kralla ilgili ön bildiriye uygun olan Kud-retin sağ yanında oturan 
kişi olarak tanıtır. Ayrıca insanoğlu-’nun ilahiyatçılar, bilge kişiler 
ve baş kahinler tarafından reddedileceğinden söz eden üçüncü 
Haç ön bildirisi, yapı ustalarının attıklan taşın temel taşı olduğunu 
söyleyen Mez.l 18,22’deki parçaya uymaktadır. Bu ayrıca İsa’nın
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içinde reddedileceği, Dirilişi ve ardından gelecek olan bedeninde 
sürecek yeni birliğin ön bildirisini yapmak için bu sözlerden alıntı 
yaptığı adil olmayan katil bağcılar benzetmesiyle de bir bağlantı 
oluşturur. Benzetmeyle olan bu bağlantı aynca “insanoğlu” ve 
“biricik Oğul” (Mar. 12,1-12) arasındaki benzerliğe de ışık tutar. 
Son olarak Bilgelik Yazını burada olandan başka bir akım da 
sağlar. Bilgelik Kitabı’nın ikinci bölümü “tanrısız” kişinin doğru 
kişiye karşı olan düşmanlığını gösterir: “Tanrı’nm babası ol
masıyla övünür... doğru adam Tanrı’nın Oğluysa Tann ona 
yardım edecektir... Onu utanç verici bir ölüme mahkûm edelim” 
(Bil. 2,16-20). V. Hampel İsa’nın “pek çokları için fidye” söz
lerinin Yeşaya 53,10-12’den değil de Özdeyişler 21,18 ve Yeşaya 
43,3’den alındığı düşüncesindedir (Schnackenburg, İnciller’deki 
İsa ’dan alıntı, sf.59). Bu bana inkansiz gibi geliyor. Gerçek refe
rans noktası Yeşaya 53’tür ve öyle kalır; diğer parçalar sadece bu 
temel vizyonun çok geniş çaplı yerlere işaret edebileceğini gös
terirler.

İsa öğrencilerine hiç durmaksızın söylediği gibi tama
men Kutsal Yasa ve Peygamberlerle yaşadı. O  kendi varlığını ve 
yaptıklannı bu “bütünün” yorumu ve birleşimi olarak gördü. 
Yuhanna daha sonra İsa’nın kendisinin “Söz” olduğunu yazdığı 
giriş bölümünde bunu açıkladı. Pavlus’un deyimiyle bu “İsa 
Mesih Tann’nın söz verdiklerinin tümüne bir Evet’tir” (2 Kor. 
1,20). Esrarengiz “İnsanoğlu” terimi, İsa, onun misyonu ve var
lığı hakkındaki en özgün ve belirleyici olan her şeyi yoğun bir şek
ilde bize sunar. İsa Tanrı’dan gelir ve Tanrı’dır. Ama insan doğası 
dikkate alındığında onu gerçek insanlığı getiren kişi yapan şey de 
budur.

İbranilere Mektup’ta İsa Peder’ine şöyle der “ Bana bir 
beden hazırladın ” (İbr. 10,5). Bunu söylemekle “Kulaklarımı 
açtın” (Mez.40,6) diyen Mezmurdaki alıntıyı değiştirir. Mezmurun 
içeriğinde bunun anlamı yaşam getiren şey kurban ya da gü-
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nahlann affı için sunulan adaklar değil de itaat, Tanrı’nın Sözüne 
EVET demektir. Şimdi kendisi Söz olan kişi beden alır, insan 
olarak Tann’dan gelir ve tüm insan varlığını kendine çeker ve 
bunu Tanrı’nın sözüne taşıyarak onu Tanrı için “kulaklar” 
dolayısıyla “itaat”, Tanrı ve insan arasındaki barışma haline ge
tirir (2 Kor. 5,18-20). Çünkü o tümüyle itaat ve sevgiye, sonuna 
dek sevgiye adanmıştır, (Yu. 13,1) İsa kendisi gerçek “adak” ha
line gelir. O Tanrı’dan gelir ve böylece insan varlığının gerçek 
modelini oluşturur. Pavlus’un dediği gibi ilk adam topraktan 
toprak olduğu gibi İsa İkincidir, mükemmel insan, “göksel” insan 
ve yaşam veren ruhtur (1 Kor. 15.45-49). O  gelir ama aynı za
manda yeni “Krallıktır”. O tek bir birey değil aksine her birimizi 
kendisiyle yeni insanlıkla tek bir birey haline getirendir (Gal. 3,28).

Daniel’in “İnsanoğlu gibi biri” diye bileşik ifade ettiği 
uzaktan bakıverdiği şey şimdi bir kişi haline gelir ama bu kişi pek 
çokları için var olurken bireyselliğin dışına çıkar ve pek çoklanm 
kucaklayarak pek çoklarıyla tek beden ve tek ruh haline gelir (1 
Kor. 6,17). Bu İsa’nın bizi davet ettiği öğrenciliktir: Biz kendimizi 
onun yeni insanlığına çekilmeye ve buradan Tann ile birlik ol
maya bırakmalıyız. Pavlus’un bunun hakkında ne söylediğine bir 
kez daha kulak verelim: “Topraktan olan insan [ilk insan Adem] 
nasılsa, onun soyundan olanlar da öyledir. Gökten gelen insan 
nasılsa, ondan olanlar da öyledir” (1 Kor. 15,48).

“İnsanoğlu” adı yalnızca istisnasız şekilde İsa’ya 
atfedilmeye devam etti ama Tanrı’nın tek oluşunun yeni anlayışı 
ve bunun ifade ettiği insan Yeni Andaşma’nın tamamında bu
lunur ve bunu şekillendirir. Tanrı’dan gelen yeni insanlık, Mesih 
İsa’nın öğrencisi olmanın anlamıdır.

O Ğ U L

Bu bölümün başında “İnsanoğlu” ve “Oğul” adlarının 
başka bir nitelik olmaksızın birbirlerinden ayırt edilmeleri gerek
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tiğini kısaca gördük; Hıristiyanlık imanı şekillendikçe her ikisinin 
anlamı birbirine karışsa ve beraber yoğrulmuş olsa da bunların 
kökeni ve önemi oldukça farklıdır. Hıristiyanlığa Giriş adlı 
kitabımda bu soruya oldukça geniş biçimde değinmiş olduğum 
için burada “İnsanoğlu” teriminin analizi olarak kısaca bir 
özedeyeyim.

“Tanrı’nın Oğlu” terimi eski Yakın Doğu’nun politik din 
biliminden türemiştir. Hem Mısır hem de Babil’de krala Tanrı’nın 
oğlu unvanı verilirdi; onun törenle tahta çıkışı onun Tanrı’nın 
oğlu olması diye düşünülürdü. Bunu Mısırlılar gerçekten de Tan- 
rı’dan gizemli bir varoluş şeklinde yorumlasalar da Babilliler 
açıkça bu olayı daha ciddi ilahi bir evlat edinme ve yasal bir 
hareket olarak gördüler. İsrail bu düşünceleri iki şekilde benim
sedi hatta İsrail’in kendi inancı bunları yeniden şekillendirdi. Musa 
Tann’mn kendisinden Firavun’a: “Rab şöyle diyor: ‘İsrail benim 
ilk oğlumdur. Sana bırak oğlum gitsin bana tapsın’ dedim” (Çık.
4,22) diyeceği görevi aldı. Uluslar Tanrı’nın büyük ailesidir ama 
İsrail “ilk doğan oğuldur” ve böyle olunca eski Orta Doğuda ilk 
doğanın anlamı olduğu üzere o özel bir şekilde Tann’ya aittir. 
Davut Krallığı’nın sağlamlaşmasıyla eski Yakın Doğu krallık 
düşüncesi Siyon Dağı’ndaki krala geçirildi.

Nathan’ın Davut’a evinin ebediyen var olacağı ön 
bildirisini yaptığı konuşma şunları içerir: “Sen ölüp atalarına 
kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkanp krallığını 
pekiştireceğim... Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. 
Kötülük yapınca onu yola getireceğim... ama sevgimi ondan hiç 
esirgemeyeceğim” (2 Sam 7,12, Mez.89,27.37). Bu sözler daha 
sonra Mezmur 2,7’de karşılaştığımız bir törenin, İsrail’in kral
larının törenle atanmaları için yapılan bir törenin temeli haline 
gelir: “Tann’nın bildirisini ilan edeceğim: Bana ‘sen benim oğlum- 
sun, bugün ben sana baba oldum. Dile benden sana miras olarak 
uluslan, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim’ dedi.”
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Burada üç şey kesindir. İsrail’in Tann’nın ilk doğan oğlu 
olarak ayrıcalıklı konumu kralda kişileştirilmiştir; kral İsrail’in 
değerini kendi kişiliğinde temsil eder. İkinci olarak bu eski kral
lık inancının, kutsal babalık efsanesinin çıkartıldığı ve seçim teolo
jisiyle yer değiştirdiği anlamına gelir. “Babalık” seçimden oluşur, 
içinde İsrail’in ve onu temsil eden kralın Tann’nın oğlu olduğu, 
kralın bu günkü tahta çıkışında Tann’nın seçim hareketinin özet 
bir ifadesini görürüz. Ancak üçüncü olarak uluslar üzerinde 
hüküm sürme sözünün -D oğu’nun büyük krallanndan devralı
nan bir vaat- Siyon Dağındaki kralın hakiki gerçekliğiyle tama
men uygunsuz olduğu açıklığa kavuşur. O  sadece sonu sürgünde 
biten, gücü zayıf önemsiz bir hükümdardır ve daha sonra za
manın süper güçlerine bağındı olarak kısa bir süreliğine eski ko
numuna gelebilir. Başka bir deyişle en başından beri Siyon’un 
krallık vahiyi gelecek kralda o anki zamanın çok ötesine işaret 
eden, tahtında oturan kralın “bugün” ve “şimdi” diye gördüğü 
şeyin ötesinde olan bir ümit sözü haline gelmeliydi.

İlk Hıristiyanlar bu ümit sözünü hemen kabul ettiler ve 
İsa’nın Dirilişi’ni sözün hakikaten gerçekleşmesi diye görmeye 
başladılar. Havarilerin İşleril3,32’de Pavlus, İsa’da zirveye çıkan 
kurtuluş tarihinin cardı anlatımında Pisidia Antakya’daki havrada 
toplanan Yahudilere şöyle seslenir: “Rab babalarımıza söz 
verdiğini onlann çocuklan olan bize İsa’yı diriltmekle yerine ge
tirdi”; ayrıca ikinci Mezmur’da da şöyle yazılmıştır: “Sen benim 
oğlumsun, bugün seni oğlum kıldım”. Burada Havarilerin İş- 
leri’nde anlatılan içinde Eski Antlaşma’yı doğan Kilise’nin İsa 
öğretisi diye yorumladığı karşılaştığımız konuşmanın, Yahudilere 
yapdan ilk misyonerlik vaazının tipik bir örneği olduğunu güvenle 
söyleyebiliriz. O  halde burada eski Yakın Doğu’nun politik din 
biliminin yeniden şekillenmesinde üçüncü aşamayı görürüz. İs- 
rad’de Davut Krallığı zamanında bu Eski Antlaşma seçim teolo
jisiyle birleşmiş, Davut Krallığı geliştikçe, daha da gelecek olan
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krala bağlanan ümidin artan bir ifadesi haline gelmişti. Bununla 
beraber şimdi İsa’nın Dirilişi Mezmur’un işaret ettiği çok bekle
nen “bugün” olarak imanla anlaşılır. Tanrı şimdi kralını atar ve 
ona gerçekten miras olarak dünyadaki halkların sahipliğini verir.

Ama dünyadaki halklar üzerinde bu “hükümdarlık” poli
tik özelliğini yitirdi. Kral insanları demir bir asayla (Mez.2,9) değil 
Haç’tan yönetir ve bunu tamamıyla yeni bir şekilde yapar. 
Evrensellik imanda birliğin alçak gönüllüğü sayesinde başanlır; 
bu kral başka hiçbir şekilde değil de inanç ve sevgiyle yönetir. Bu, 
Tann’nın sözlerini kusursuz ve tamamen yeni bir biçimde anla
mayı mümkün kılar: “Sen benim oğlumsun bugün seni kendime 
oğul kıldım”. “Tanrı’nın oğlu” terimi şimdi politik gücün alanın
dan ayrılır, Haç ve Diriliş’te gösterilen Tann ile özel birliğin ifadesi 
haline gelir. Bu birlik, bu ilahi oğulluğun ne kadar ileri uzandığı 
hiç şüphesiz bu Eski Antlaşma içeriğinin temelinde açıklanamaz. 
Kutsal Kitap inancının ve İsa’nın kendi şahitliğinin diğer akımlan 
bu terime tam anlamını vermek için bir noktada birleşmelidir.

Sonuçta aslen politik bir unvan olan Tann’nın Oğlu’na 
kusursuz Hıristiyan önemini kazandıran İsa’nın kendini basitçe 
oğul olarak tanıtımını değerlendirmeye geçmeden önce bu un
vanın kendisinin tarihini tamamlamalıyız. Çünkü bu, İsa’nın 
dünyaya geldiği Agustus hükümdarlığı döneminde imparatorun 
eski Yakın Doğu krallık teolojisini Roma’ya taşıdığı ve kendini 
Tanrı Sezar’ın oğlu, Tanrı’nın oğlu diye ilan ettiği tarihin bir 
parçasıdır (P.W Martitz, TDNT,VIII, s. 334-40, 336). Augustus 
bu adımı büyük bir tedbirle atmış olmasına karşın, daha sonra 
gelen Roma imparatorlannın inancı tam tann oğulluğu iddiasını 
içerirdi ve tanrı olarak Roma’daki imparatora tapınma tüm im
paratorluk içinde zorunlu hale getirildi.

O  zaman, bu belli tarihi anda Roma imparatorunun tan
rısal krallık iddiası Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un birliğinde, 
yeryüzündeki tüm halklann Efendisi olan tapınılacak tek kişinin,
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Dirilen İsa’nın Tann’mn gerçek Oğlu olduğu Hıristiyanlık 
inancıyla karşılaşır. O zaman Tann’nın Oğlu unvanı yüzünden 
esasen politik güç talep etmeyen ve yasal otoriteleri (Rom. 13,1- 
7) tanıyan apolitik Hıristiyan inancı kaçınılmaz olarak imparator
luğun politik gücünün mudak iddiasıyla çatışır. Gerçekten de bu 
her zaman totaliter rejimlerle çatışmaya girecek ve yalnızca Haç’ın 
ağacından hüküm sürecek olan Haç’ta Çivilenenle birlikteliğe, şe
hitlik mertebesine doğru çekilecektir.

Karmaşık tarih öncesiyle “Tanrı’nın Oğlu” terimi ve 
esasen sadece İsa’nın dudaklarından işittiğimiz sade “oğul” te
rimi arasındaki farklılığın açıldığa kavuşturulması gerekir. İncil
lerin dışında Yuhanna İnciliyle alakalı olan İbranilere Mektup’ta 
beş kez (1,2; 1,28; 3,6; 5,8; 7,28) Pavlus’da bir kez geçer (1 Kor. 
15,28). Yuhanna’nın 1. Mektubu’nda da beş kez, bir kez de 
Yuhanna’nın 2. Mektubu’nda Yuhanna, İncil’e bağlı olarak İsa’nın 
Yuhanna İncili’ndeki kendi şahitliğinde görülür. Kesin şahitlik 
Yuhanna İncil’inde sözcüğü on sekiz kez buldu ğumuz bölüm ile 
Sinoptik geleneğinin çerçevesinde Yuhanna metni olarak tipik ve 
doğru biçimde tanımlanan, Matta ve Luka’nın aktardığı Mesihsel 
Jubelruf (sevinçli nida)’dur. Başlangıç olarak bu Mesihsel Jubel- 
rufu inceleyelim: “O zaman İsa şöyle der: “Baba, yerin ve göğün 
Rab’bi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük olan
lara açtığın için sana şükrederim; evet Baba senin isteğin buydu. 
Babam her şeyi bana teslim etti, Oğul’u Baha’dan başka kimse 
tanımaz. Baba’yı da Oğul’dan ve Oğul’un tanıtmak istediği kişi
lerden başkası tanımaz” (Mat. 11,25-27, Luk. 10,21-22).

Tüm parçanın anahtarı olan son cümleyle başlayalım. 
Sadece oğul gerçekten Baba’yı “tanır”. Tanımak her zaman bir 
çeşit eşitlik içerir. Plotinus’un bir düşüncesini kastederek “Eğer 
göz güneş gibi olmazsa güneşi asla göremez” dedi bir defasında 
Goethe. Herhangi bir şeyi tanımaya başlamanın her evresi şu veya 
bu şekilde benzeşme aşamasını, bir çeşit bilenin bilinenle derin
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birliğini içerir. Bu aşama tanıyan ve tanınan kişinin içinde bulun
duğu değişen varoluş düzeylerine göre farklılık gösterir. Gerçek
ten Rab’bi tanımak onunla bir olmayı, onunla tek olmayı 
gerektirir. Bu anlamda dua ederken İsa’nın şimdi duyurduğu şey 
sıklıkla alıntı yaptığımız Yuhanna İncili’nin giriş bölümünün son 
sözlerinde duyduklarımıza benzer: “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç 
kimse görmedi; Baba’nın bağnnda bulunan ve Tann olan biricik 
Oğul O ’nu tanıttı” (Yu. 1,18). Şimdi açıklığa kavuşan bu önemli 
söz, Oğul olarak diyalogunda İsa’nın duasında aydınlığa çıkan bir 
açıklamadır. Aynca, Oğul’un ne olduğu, bu terimin neyi ifade et
tiği de açıkça görülür: hem varlıkta hem tanımaktaki mükemmel 
birlik. Tanımadaki birlik sadece var oluştaki birlik olduğu için 
mümkündür.

Sadece “Oğul” Peder’i tanır ve Peder’in tüm gerçek bil
gisi, evladı olarak Oğul’un onu tanımasındaki paylaşım, Yuhan- 
na’nın bize “onun tanınmasını sağladı” dediği bahşettiği 
açıklamadır. Sadece Oğul’un “açıklamak istediği” kişiler Peder’i 
tanırlar. Ama Oğul onu kimlere açıklamak ister? Oğul’un arzusu 
keyfi değildir. Mat. 11,27’de Oğul’un Peder’i açıklama arzusu 
hakkında okuduğumuz şey bizi tekrar İsa’nın Peder’e küçük olan 
kişilere bunu açıkladığı için şükrettiği başlangıçtaki 25. ayete 
götürür. Peder ve Oğul arasındaki karşılıklı tanıma birliğine henüz 
değindik. 25. ve 27. Bölümler arasındaki bağlantı şimdi bizim on- 
lardaki arzu birliğini de görmemizi sağlıyor.

Oğul’un arzusu Peder’in arzusuyla birdir. Bu aslında İn- 
cil’in her yerinde sürekli olarak görülen bir konudur. Yuhanna 
İncil’i İsa’nın kendi arzusunu tamamen Peder’in arzusuyla bir
leştirdiği gerçeğini özellikle vurgular. İki arzuyu birleştirme ve 
kaynaştırma hareketi Zeytin Dağında İsa’nın kendi insan 
arzusunu Oğul arzusuna yükselttiği ve böylece Peder’in arzusuyla 
birliğe çıkardığı yerde çarpıcı şekilde anlatılır. Göklerdeki Pede
rimiz Duası’nın ikinci dileğinin uygun ortamı burada bulunur. Bu
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duayı söylediğimizde Zeytin Dağındaki canlı olayın, İsa’nın tüm 
y'aşamı ve yaptıklarının mücadelesinin bizde gerçekleşmesini is
teriz ki onunla birlikte, Oğulla kendi arzularımızı Peder’in 
arzusuyla birleştirelim ve böylece tanıma birliği haline gelen arzu 
birliğinde biz de oğullar olalım.

Bu bizim, başlangıçta ilk görüşte bize tuhaf gelecek olan 
İsa’nın Jubelrufunun açılımını anlamamızı sağlar. Oğul Peder’in 
arzu ettiklerinin orada olacağı herkesi kendi Oğul tanışıklığına 
doğru çekmek ister. Bunun anlamı Kafernahum’daki hayat ek
meği konuşmasında söylediği şeydir: “Beni gönderen Babam arzu 
etmedikçe kimse bana gelemez” (Yu. 6,44). Peki, ama Baba kimi 
arzu eder? Akıllı ve zeki olanları değil de basit ve sade olan kişi
leri.

En doğrudan biçimde alındığında bu sözler İsa’nın 
gerçek deneyimini yansıtır: Onlar Tanrı’yı tanıyan bilge kişiler, 
ilahiyatçılar, Rab ile profesyonelce ilgili olanlar değildir; onlar kar
maşık, detaylı bilgelikleri arasında kendilerini kaptırmışlardır. 
Harika bilgelikleri, onların Tanrı’nın kendini gösterdiği gerçek
liği, basit olan bütünü görmelerini engeller -çünkü konuların kar
maşıklığını bu kadar iyi bilen insanlara, herşey bu kadar basit 
olamayacakmış gibi gelir. Pavlus bu aynı deneyimi tanımlar ve 
sonra bunun üzerinde yoğunlaşır: “İsa’nın Haçı yok olmakta olan 
insanlara göre aptallıktır oysa kurtulmakta olan bizler içinse Haç 
Tann’nın gücü demektir. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin bil
geliği yok olacak ve akıllının aklını çeleceğim” ... (Yşa. 29,14). 
“Kardeşlerim aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçü
lerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki 
Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, 
güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklannı seçti... 
ki Tann’nın önünde hiç kimse övünemesin” (1 Kor. 1,18 26-29). 
“Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine 
göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için akılsız olsun! ” (1
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Kor. 3,18). Bu isteğe ve Tanrı’yı tanımaya açık olduğumuz “küçük 
olmak” ve “akılsız olmak”la ne anlatılmak isteniyor?

Dağdaki Konuşma bize bu önemli deneyimin özdeki 
amacını ve aynı zamanda Oğul’un evlatlık tanıklığına bizi yönel
ten iman yolunu da açıklayan anahtarı sağlar: “Ne mutlu yüreği 
temiz olanlara! Çünkü onlar Tann’yı görecekler” (Mat. 5,8). 
Yüreğin saflığı bizim görmemizi sağlayan şeydir. Orada haya
tımızı İsa’nın açıklama arzusuna bizi açan derin bir sadelik bu
lunur. Kendi arzumuzun evlatlık arzusu haline gelmek zorunda 
olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle olduğunda, işte o zaman göre
biliriz. Ama oğul olmak yakın olmak demektir: bu ilişki 
kavramıdır. Kendine kapak olan kişisel özgürlükten vazgeçmeyi 
gerektirir; İsa’nın çocuklar gibi olmamız gerektiğini söylemesinin 
anlamı burada bulunur. Aynca bu bizim Yuhanna İncili’nde daha 
derinlemesine geliştirilen ikilemi anlamamıza da yardım eder: İsa 
kendisini Oğul olarak tamamen Peder’e teslim ederken bu onu 
Peder ile gerçekten eşit, gerçekten denk ve gerçekten Peder ile 
bir hale getirir.

Jubelruf’a geri dönelim. Matta 11, 25 ve 27 ayetlerinde 
açıklandığını gördüğümüz varlıkta eşitlik, tıpkı arzudaki ve tanı
maktaki birlik gibi şimdi İsa’nın evrensel misyonu ve böylelikle de 
dünya tarihiyle, 27. ayetin ilk yarısında birleştirilir: “Her şey bana 
Peder tarafından verildi” Sinoptik Jubelruf’u tüm derinliğiyle 
dikkate aldığımızda bulduğumuz şey bunun aslında tüm Yuhanna 
Oğul teolojisini kapsadığıdır. Burada da Oğulluk karşılıklı tanıma 
ve arzuda birlik şeklinde anlatılır. Burada da Peder her şeyi Oğul’a 
veren ve bunu yapmakla onu Oğul, kendine denk kılan Veren 
Kişi olarak tanıtılır: “Benim olan her şey şenindir, seninkiler de 
benimdir” (Yu. 17,10). Burada da onun baba olarak verişi daha 
sonra yaratılanlara “dünyaya” yayılır: “Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi” (Yu. 3,16). Bir taraftan 
buradaki biricik sözcüğü, Logosun ‘Tanrı olan tek Oğul” dendiği
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(Yu. 1,18) gerideki İncil’in giriş kısmını işaret eder. Oysa diğer 
yandan da oğlunu, biricik oğlunu Tanrı’dan esirgemeyen 
İbrahim’i çağrıştırır (Yar. 22,2.12). Peder’in “verme” işi Oğul’un 
“sonuna dek” olan Haç’taki sevgisinde tamamen gerçekleşti (Yu. 
13,1). Oğul teriminde açıklığa kavuşan Kutsal Üçlü Birliğin 
gizemi, İsa’nın tarih içinde gerçekleştirdiği sevgisinin Pasah 
Gizemiyle mükemmel biçimde tektir.

Son olarak İsa’nın duası Yuhanna tarafından da Oğul 
teriminin esas özü olarak görülür. Şüphesiz İsa’nın duası yaraülan 
bir insanın duasından farklıdır: Bu dua Tanrı’nın kendi içindeki 
sevgi ifadesidir —Tanrı olan diyalog. Bu sebeple “Oğul” terimi 
Zeytin Dağı’nda İncil Yazarı Markos’un bizim için olayı an
latırken kullandığı basit adla orijinal Aramicedeki ABBA, “Baba” 
ile yakınlık gösterir.

Joachim jeremias, İsa’nın yaşadığı dönemde dünyada 
imkânsız olan bir yakınlığı ifade eden, Tann için kullandığı bu 
hitap şeklinin eşsizliğini gösteren bir dizi detaylı çalışmalarda bu
lundu. Bu söz Oğul’un benzersiz birliğini anlatır. Pavlus, İsa’nın 
Oğul Ruhu’nda ona eşlik etme armağanının Hıristiyanların 
“Abba, Baba” demelerini sağladığını söyler (Rom. 8,15 Gal. 4,6). 
Pavlus Hıristiyan duasının bu yeni şeklinin yalnızca İsa aracılığıyla, 
tek gerçek Oğul sayesinde mümkün olduğunu açıkça belirtir.

“Oğul” terimi ve bununla bağdaştırılan Baba (Abba) bize 
İsa’nın, gerçekten de Tann’nın kendisinin özvarlığına doğru bir 
bakış kazandırır. İsa’nın duası “Oğul” teriminin gerçek kaynağıdır. 
Musa ve Peygamberler onun önceki modelleri olmasına karşın 
Oğul’un kendisi “yeni” olduğu için tarihte bir benzeri yoktur. Bu 
terimin Hıristiyanlık öncesi, Gnostik tarihini oluşturmak ve 
Yuhanna’nın bu gelenekten faydalandığını tartışmak için kaynak 
olarak İkinci yüzyıl tarihli Süleyman’ın Kasideleri gibi İncil son
rası edebiyattan faydalanma girişiminde bulunuldu. Tarihsel yön
temin olasılıkları ve sınırlanna hiç saygı göstermezsek bu girişim
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hiçbir şev ifade etmez. İsa’nın gerçekliğini dikkate almalıyız. 
Sadece o “Oğul’dur”.

BEN VAROLANIM

İncillerin bize ilettikleri İsa’nın sözleri arasında, ağırlıklı 
olarak Yuhanna’da ama aynı zamanda o kadar bariz olmayıp az 
ölçüde de olsa Sinoptiklerde bir grup “ben...im ” cümlelerine 
rasdanır. Bunlar iki farklı kategoriye ayrılırlar. Birinci grupta İsa 
daha başka bir ekleme yapmaksızın sadece “ben” ya da “ben 
oyum” der. İkinci kategoride mecazi ifadeler daha ayrıntılı 
biçimde “ben” sözcüğünün içeriğini özelleştirir: Ben dünyanın 
ışığıyım, gerçek asmayım, iyi çobanım ve diğerleri. Eğer ilk bakışta 
ikinci grup hemen mantıklı görünüyorsa da bu sadece ilk grup- 
takileri daha karmaşık hale getirir.

Sadece en kesin ve en basit şekliyle bunu anlatan 
Yuhanna İncili’nden üç bölümü ele almak istiyorum. Daha sonra 
da Yuhanna ile açıkça paralellik gösteren Sinoptiklerden ifade in
celemek istiyorum.

En önemli bu tarz iki ifade İsa’nın kendisini Çardak 
Bayramı’nda (Yu. 7,37) canlı su kaynağı olarak tanıttığı sözlerinin 
hemen ardından onun Yahudilerle tartışmasında görülür. Bu söz 
insanlar arasında bölünmelere sebep oldu; bazıları kendi kendi
lerine nihayet onun gerçekten de beklenen Peygamber olup ol
mayacağını sorarlarken bir kısım insanlar da Celile’den hiçbir 
Peygamberin gelemeyeceğine işaret ederler (Yu. 7,40- 52). Bu 
noktada İsa onlara “Siz nerden geldiğimi ya da nereyle gittiğimi 
bilmiyorsunuz... Ne beni ne Babam’ı tanı-yorsunuz” (Yu. 8,14- 
19) der. Amacını “Siz aşağıdansınız ben yukarıdanım. Siz bu 
dünyadansınız ben bu dünyadan değilim.” (Yu. 8,23) sözlerini 
ekleyerek daha açık hale getirir. Tam burada en can alıcı ifade 
gelir “Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınız içinde 
öleceksiniz” (Yu. 8,24).
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Bunun anlamı nedir? Sormak istiyoruz: O  zaman sen 
kimsin? Ve bu aslında tam olarak Yahudilerin “Sen kimsin?” (Yu. 
8,25) diyerek verdiği tepkidir. O halde, İsa “Ben oyum” dediğinde 
bunun anlamı nedir? Yorumcular haklı olarak bundan bir anlam 
çıkarmak için bu sözün kaynağını araşürmaya koyuldular ve bizim 
de anlamak için kendi çabalarımızla aynı şeyi yapmamız gereke
cek. Çeşitli olasılıklar öne sürüldü: İncirden çok sonra da olsa 
Doğu’dan tipik Vahiy Konuşmalan (E. Norden) ve Mandean yaz
maları (E. Schvveitzer).

Şu ana kadar pek çok yorumcu bu sözün ruhsal kökeni 
için sadece herhangi bir yere ya da her yere bakmamız gerektiğini 
değil aksine Eski Antlaşma’da ve zamanının Yahudiliğinde İsa’nın 
evinde olduğu dünyaya bakılması gerektiğinin farkına vardılar. O 
zamandan sonra ilahiyatçılar burada incelememize gerek olmayan 
Eski Antlaşma metinlerinin geniş bir temelini aydınlığa kavuş
turdular. Yalnızca konuya bağlı olan iki esas metinden bahsetmek 
istiyorum.

Birincisi yanan çalı olayının geçtiği Çıkış Kitabı 3,14’tür. 
Rab, çalılıktan Musa’yı çağırır, Musa da karşılık olarak kendisine 
seslenene “Senin adın ne?” diye sorar. Yanıt olarak kendisine an
lamını yine konuşan Tanrı’nın gizemli şekilde “Ben, Varolanım ” 
diye açıkladığı aynı derecede gizemli olan YEHOVA gizemli adı 
verilir. Bu cümlenin çok yönlü yorumları burada bizi il
gilendirmiyor. Kilit noktası kalır: Bu Rab, kendisini sadece “Ben 
Varolanım” diye adlandınyor. Onun başka bir nitelemeye ihtiyacı 
yoktur. Ve bunun anlamı hiç şüphesiz o her zaman orada de
mektir —insanlık için, dün, bugün ve yann.

Babil sürgününün sonunda yeni bir Çıkış için büyük ümit 
döneminde İkinci Yeşaya bir kez daha yanan çalı olayını ele aldı 
ve bunu yeni bir yönde geliştirdi: “Tanıklarım sizlersiniz diyor 
Rab, seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güven
esiniz. Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tann ol
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madı, benden sonra da olmayacak. Ben YEHOVA, benden başka 
kurtarıcı yoktur” (Yşa. 43,10). “Beni tanıyıp inanmak ve benim o 
olduğumu anlaman için” -önceki ani YEHOVA sözü şimdi ani 
hu “ben o” “ben oyum” şeklinde kısaltılır. “Ben” daha vurgulu 
hale gelir ve gizemli olarak kalmasına rağmen daha açıklığa 
kavuşur.

İsrail’in yurt ve Tapınak’tan yoksun kaldığı sırada -ge
leneksel kriterlere göre- Rab diğer tanrılarla baş edemezdi çünkü 
yurdu olmayan ve tapınılmayan bir tann asla bir tann sayılamazdı. 
Bu dönemde İsrail kendi Tannsı hakkında farklı ve yeni olanın ne 
olduğunu tam olarak anlamayı öğrendi: Aslında o sadece İsrail’in 
tannsı değildi, tek bir ulusun ve yurdun tanrısı değil ama o sadece 
Rab’di, evrenin tüm topraklann göğün ve yerin ait olduğu Rab; 
her şeyin Efendisi olan Rab; keçi ve danadan oluşan kurbanlara 
dayalı tapınmaya ihtiyacı olmayan ama sadece doğru ahlakla 
yürekten tapınılan Rab. Bir kez daha: İsrail, Tanrı’nınin sadece 
“Rab” olduğunu, başka özelliği olmadığını anlamaya başladı. Ve 
bu nedenle yanan çalılıktaki “Ben Varolanım” sözü yine gerçek 
anlamını bulur: Bu Rab sadece vardır. “Ben Varolanım” 
dediğinde kendinin varlığını, tek oluşunu mutlak eşsizliğini açıkça 
belirtir. Bir noktada bu şüphesiz onu zamanın pek çok tannsın- 
dan ayıran bir yoldu. Diğer yandan bunun esas anlamı tamamen 
olumluy'du: onun tanımlanamayan tek ve bir oluşunu gösterir.

İsa “Ben oyum” dediğinde bu olayı ele alır ve bunun ken
disini işaret ettiğini söyler. İsa, benzersiz oluşunu işaret ediyor. 
Onda tek olan Tanrı’nın gizemi bireysel olarak bulunur: “Ben ve 
Baba biriz”. H. Zimmerman (Das absolute ‘leh bin’ sf. 6) haklı 
olarak İsa “Benim” dediğinde kendini Peder’in Ben’iyle aynı kon
uma getirmediğini ama Peder’e işaret ettiğini vurgular. Ama yine 
de böyle yapmakla aynı zamanda da İsa kendisi hakkında konuş
maktadır. Burada konu olan Peder ve Oğul’un aynlmazlığıdır. O, 
Oğul olduğu için kendi ağzından Peder’in kendini adlandırdığı
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şekilde konuşmak için her hakka sahiptir. “Beni görmüş olan, 
Baha’yı görmüştür” (Yu. 14,9). Bunun aksi olarak: gerçekten 
böyle olduğu için İsa, Oğul olarak Peder’in kendini adlandırdığı 
sözleri onun adına söylemeye yetkilidir.

Tartışmanın tümünde ateşli olan konu, bu ayette görülen 
Peder’in ve Oğul’un tek oluşudur. Bunu doğru anlamak için her 
şeyden önce “Oğul” terimi ve bunun Baba-Oğul diyalogundaki 
kökleri üzerindeki düşüncelerimizi anımsamalıyız. Burada İsa’nın 
tamamen yakın ilişkide olduğunu, onun tüm varlığının Peder ile 
bağlantılı olmaktan başka bir şey olmadığını gördük. Bu yakınlık 
İsa’nın yanan çalılık ve Yeşaya’dan anlam çıkardığı bağıntının kul
lanımını anlamak için bir anahtardır. “Ben Varolanım” sözü tama
men Peder ve Oğul arasındaki ilişkide yer alır.

Yahudiler aynı zamanda bizim de sorumuz olan “Sen 
kimsin?” sorusunu yönelttikten sonra İsa’nın ilk karşılığı ken
disini gönderen ve dünyaya onun adıyla konuştuğu kişiye işaret 
etmesidir. Bir kez daha vahyin söylemini yineler “Ben oyum” ama 
şimdi bunu gelecek zaman gösteren bir ifadeyle genişletir: “İn
sanoğlunu yukarı kaldırdığınızda işte o zaman benim O 
olduğumu anlayacaksınız” (Yu. 8,28). Haç üzerinde onun Oğul
luğu, Peder ile olan birliği görünür hale gelir. Haç gerçek “yük
sekliktir”. O  “sonuna dek olan sevginin” en üst doruk noktasıdır 
(Yu. 13,1). Haç üzerinde İsa sevgi olan Tanri’nın “yüksekliğine” 
kaldırılmıştır. Burada İsa “tanınır”, “Ben oyum” sözü anlaşıla
bilir.

Yanan çalı Haç’tır. Vahyin en yüksek iddiası “Ben oyum” 
ve İsa’nın Haçı birbirinden aynlmaz bir bütündür. Burada bul
duğumuz şey metafıziksel bir varsayım değil Tanrı’nın kendi 
gerçekliğini bizim için tarihin orta yerinde açıklamasıdır. “O 
zaman benim o kişi olduğumu anlayacaksınız” — “o zaman” de
nilen şey aslında ne zaman anlaşılır? Bu tarih içinde Yahudilerin 
Petrus’un öğretisiyle derinden etkilendikleri (Ha. İşi. 2,37) ve
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Havarilerin işlerinin belirttiği gibi üç bin kişinin vaftiz edilip 
havarilerin birliğine katıldıkları (Ha. İşi. 2,41) Pentekost günün
den başlayarak defalarca anlaşıldı. Zamanın sonunda Vahiy 
Kitabı’nın şahidi olan “Her göz onu görecek, onu delik deşen 
eden herkes” (Va.1,7) dediğinde tam olarak anlaşılır.

Yuhanna İncili’nin sekizinci bölümünde anlatılan tardş- 
maların sonunda İsa bir kez daha şimdi daha genişletilmiş ve 
farklı biçimde yorumlanmış olarak “Benim” sözünü kullanır. 
“Sen kimsin?” sorusu havada kalır ve “Nereden geliyorsun?” 
sorusunu içerir. Bu İsrail’in İbrahim soyundan geldiklerinin ve 
sonuç olarak Tann’nın kendi babalığının tartışılmasına yol açar: 
“İbrahim babamızdır... biz gayrimeşru dünyaya gelmedik; tek 
tek Babamız vardır - Rab” (Yu. 8, 39,41).

Kökenlerini İbrahim’den öte Babaları olan Tann’ya 
dayandırmakla İsa ile konuşan kişiler ona kusursuz bir açıklıkla 
kendi kökeninin ne olduğunu ifade etme fırsatını verirler. İsa’nın 
soyunun kökeninde, Yahudilerin İbrahim soyundan geldik
lerinden hareket ederek imalı şekilde Tann’nın kendi soyundan 
olduklan iddiasında bulundukları İsrail’in gizeminin kusursuz ye
rine geldiğini görürüz.

İbrahim’in sadece kendinden öte, Baba olarak geriye 
Tann’yı işaret etmekle kalmayıp hepsinden öte ilerideki İsa’yı ve 
Oğul’u işaret ettiğini söyler İsa bize: “Babanız İbrahim günümü 
göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi” (Yu. 8,56). 
Bu noktada İsa’nın İbrahim’i görmüş olmasının mümkün ola
mayacağına Yahudiler karşı çıktığında da İsa onlara: “Size 
doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” (Yu.
8,58) diye karşılık verir. Bir kez daha “Benim” -basitçe söylenen 
“Ben”- şimdi İbrahim’in “var olmasına” karşı açıklanmasına rağ
men tüm gizemiyle önümüzde duruyor. İsa’nın “Ben” sözü 
doğum ve ölüm dünyasına, var olma ve yok olma dünyasına zıt 
biçimde durmaktadır. Schnackenburg doğru biçimde burada söz
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konusu edilenin sadece geçici bir zaman kategorisi olmadığını, 
“doğanın ulaşılmaz üstünlüğü (esas farla)” olduğunu söyler. Bu
rada Isa’nın insan sınıflandırmalannın ötesine geçen, tamamen 
eşsiz var oluşun şekli iddia-sının açık bir ifadesine sahibiz (Bar- 
rett, Gospel, II, s.80).

Şimdi birinci ekmeklerin çoğaltılması (Mar. 6,45-52) 
olayının hemen ardından gerçekleşen Yuhanna İncili’ndeki (Yu. 
6.16-21) olaya yakından benzerlik gösteren paralel anlatıma, 
Markos’un anlattığı Isa’nın su üzerinde yürüdüğü olaya dönelim. 
H. Zimmermann metnin zahmetli bir analizini yaptı (“Das ab- 
solute leh bin” sf. 12). Onun açıklamalannın ana çizgilerini izleye
ceğiz.

Ekmeklerin çoğaltılmasının ardından İsa öğrencilerini 
tekneye bindirir ve Beytsayda’ya doğru açılırlar. Ancak İsa kendisi 
de “dağa” dua etmeye çıkar. Gölün ortasındaki teknede öğren
ciler hiç ilerleyemezler çünkü rüzgâr onlara karşı esmektedir. İsa 
dua ederken onlan görür ve onlara doğru suyun üze-rinde gelir. 
Pek tabi ki İsa’nın suyun üzerinde yürüdüğünü gördüklerinde de
hşete kapılırlar; şaşkınlık içinde bağnşırlar. Ama İsa onlarla nazik, 
teskinleştirici sözlerle konuşur: “Cesur olun, benim korkmayın!” 
(Mar. 6,50).

İlk bakışta “Ben oyum” sözlerinin söylenme sebebi 
İsa’nın havarilerinin korkularını bastırmalarını ve havarilerinin 
kendisini tanımalannı sağlayan İsa’nın başvurduğu basit tanıtıcı 
bir yöntem gibi görünüyor. Bu yorum yine de yeterli olmamak
tadır. Çünkü bu noktada İsa tekneye biner ve rüzgâr diner; 
Yuhanna o zaman hepsinin hızlı biçimde kıyıya ulaştıklarını ekler. 
Önemli olan şey yalnızca şimdi, havarilerin gerçekten korkmaya 
başlamalarıdır; onlar tamamen Markos’un canlı biçimde ifade et
tiği gibi hayreder içinde kalmışlardır (Mar. 6,51). Fakat neden? 
İlk korkulan olan bir hayalet görmüş olmalan düşüncesinin ardın
dan, havarilerin korkulan onları terk etmediği gibi aksine İsa
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tekneye çıktığında birden rüzgârın dinmesiyle korkuları doruk 
noktasına ulaşır.

Açıkça görülüyor ki onların korkusu tipik bir “teofani” 
korkusu türündendir -insanın kendini birden Tanrı’nın ken
disinin huzurunda buluverdiğinde kapıldığı korku. Petrus’un 
bolca yakalanan balık olayından sonra sevinçle İsa’ya teşekkür 
edeceği yerde ruhunun derinliklerine kadar korkuyla dehşete 
düşüp İsa’nın ayaklanna kapanıp: “Ya Rab, benden uzak dur, ben 
günahkâr bir adamım” (Luk. 5,8) dediği yerde bu korkunun bir 
örneğiyle karşılaşmıştık. Burada havarileri saran “ilahi korku” 
budur. Çünkü suların üzerinde yürümek ilahi bir ayrıcalıktır: 
Eyüp Kitabı’nda (Ey. 9,8 Mez.76,20 ve 70’li versiyonlarda Yşa. 
43,16) okuduğumuz: “odur sadece gökleri geren, Denizin dal
galan üzerinde yürüyen” der. Sulann üzerinde yürüyen İsa, sadece 
onlann tanıdıkları kişi değildir; bu yeni İsa’da Tann’nın kendi var
lığını aniden anlayıverirler.

Fırtınanın dindirilmesi aynı şekilde insanın yapabilecek
lerinin sınırlarının ötesindedir ve etkin haldeki Tanrı’nın gücünün 
göstergesidir. Benzer şekilde İsa’nın Celile Denizi’ndeki fırtınayı 
dindirmesiyle ilgili önceki anlatılanlarda havariler birbirlerine so
rarlar: “Bu adam kim ki rüzgâr da göl de onun sözünü dinliyor?” 
(Mar. 4,41). Bu durumda da “BenVarolanım” sözünde farklı bir 
şey söz konusudur. Bu İsa’nın sadece kendisini tanıtma şeklin
den ötedir. Yuhanna’nın yazdıklanndaki gizemli “Ben oyum” bu
rada da bir yankı bulmuş gibi görünür. Her durumda bu olayın 
tümüyle bir teofani, İsa’nın gizemli tanrılığıyla bir buluşma 
olduğuna şüphe yoktur. Bu sebeple kendi yazdıklarında Matta 
oldukça mantıklı olarak anlattıklannı, bir tapınmayla (proskyne- 
sis) ve havarilerin “Hakikaten sen Tanrı’nın Oğlusun” (Mat.
14,33) sözleriyle sonlandınr.

Şimdi içinde “Ben Varolanım” sözünün geçtiği bazı 
simgelerin kullanılmasıyla özel bir içerik kazanan cümlelere
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yönelelim. Yuhanna’da bu tür yedi söz vardır; bunların yedi tane 
oluşlan aslında tesadüfi değildir. “Ben hayat ekmeğiyim” 
“Dünyanın ışığı” “Kapı” “İyi Çoban” Diriliş ve yaşam” “Yol, 
gerçek ve yaşam” “Gerçek asma”. Schnackenburg haklı olarak 
bu temel benzetmelere su kaynağı imgesini de ekleyebileceğimizi 
söyler - “Ben Varolanım” sözlerinin tamamen bir parçası olmasa 
da İsa’nın kendini su kaynağı olarak tanıttığı başka sözler de bu
lunmaktadır (Yu. 4,14; 6,35; 7,38 ve 19,34). Yuhanna bölümünde 
detaylı olarak bu imgelerden bazılarına değindik. O  halde burada 
şu kadarını söylemekle yetinelim ve tüm bu İsa’nın Yuhanna’daki 
sözlerinde ortak olan anlamını kısaca özetleyelim.

Schnackenburg, tüm bu imgelerin tek bir ana 
düşüncenin türleri olduğu gerçeğine dikkatimizi çeker: “İnsanlar 
yaşama, bol yaşama kavuşsunlar diye İsa geldi” (Yu. 10,10). Onun 
tek armağanı yaşamdı ve o bunu verebilir, çünkü onda eşsiz, saf 
ve sonsuz biçimde ilahi yaşam bulunmaktadır (Barrett, Gospel, 
II, s. 88). Sonuçta insan tek bir şeye, hem ihtiyaç duyar hem de 
arzu eder: yaşam, sonsuz yaşam - “mutluluk”. Yuhanna İncili’nin 
bir bölümünde İsa, bu tek basit şeyi bizim arzu ettiğimiz 
“mükemmel sevinç” diye adlandım (Yu. 16,24).

İnsanın pek çok arzusunun ve ümidinin amacı olan bu 
tek şey Göklerdeki Pederimiz Duası’nın ikinci dileğinde de ifade 
edilir: Krallığın gelsin. “Tann’nın Krallığı” sonsuz bolca yaşamdır 
-çünkü öncelikle bu bireysel bir muduluk değildir, kişisel bir sev
inç değddir aksine dünyanın doğru yaşam biçimini, Rab ve 
dünyanın birliğini kazanmasıdır.

Sonuçta, insan içinde başka her şeyin bulunduğu tek bir 
şeye ihtiyaç duyar; ama insanın önce gerçekten de neye ihtiyacı 
olduğunu, neyi gerçekten istediğini anlamayı öğrenmek için kendi 
yüzeysel arzulannın ve isteklerinin ötesinde bir araştırma yapması 
gerekmektedir. Onun Tann’ya ihtiyacı vardır. Ve bu nedenle en 
sonunda tüm Yuhanna imgelerinin ardında yatmakta olanın ne
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olduğunu şimdi anlıyoruz: İsa bize “hayat” verir çünkü o bize- 
Tann’yı verir. O  Tann’yı verebilir çünkü o kendisi Oğul’dur. 
İsa’nın kendisi armağandır -o  “yaşamdır”. Özellikle bu nedenden 
ötürü onun tüm varlığı iletişimde ve “önceden var oluşunda” bu
lunur. Bu tam olarak İsa’nın gerçek yükselişi olan Haç’ta 
gördüğümüzdür.

Geriye bir bakalım. İçinde İsa’nın hem gizlediği hem de 
açıkladığı kendi gizemiyle ilgili üç ifadeyle karşılaştık: “İn
sanoğlu” “Oğul” “Ben oyum”. Bu üç ifadenin hepsi de İsa’nın 
Tann’mn sözünde, İsrail’in Kutsal Kitabı’nda, Eski Andaşma’da 
ne denli derinden kök salmış olduğunu gösterir. Ve yine de tüm 
bu ifadeler sadece onda tam anlamını bulurlar; sanki onlar önce
den beri İsa’yı beklemekteydiler.

Her üçü de İsa’nın özüne, onun yeniliğine, sadece ona 
özgü olan başka hiçbir kaynaktan çıkmayan niteliğe ışık tutar. Bu 
nedenle her üç kelime de sadece onun dudaklannda bulunabilir 
ve hepsinin özündeki dua ifadesi, “Oğul” Tann’yı işaret ettiği 
“Abba, Baba”ya karşılık gelir. Bu üç terimden hiç biri bu nedenle 
doğrudan “topluluk” tarafından, halen oluşma evresinde bulu
nan Kilise’nin ilk dönemlerinde itiraf ifadesi şeklinde alınamazdı.

Bunun yerine yeni oluşan Kilise bu üç terimin özünü aldı 
ve “Oğul” üzerinde odaklanıp bunu diğer ifadeye, İnsanoğlu’na 
uyarladı; böylece bunu kalıcı biçimde sahip olduğu mitolojik ve 
politik anlamlanndan sıyırdı. İsrail’in seçim teolojisinin temeline 
dayanan “Tann’nın Oğlu” şimdi İsa’nın kendinden Oğul ve “Ben 
Varolanım” diyerek başlattığı tamamen yeni bir anlam kazanır.

Bu yeni anlamın o zaman tam olarak açıklanması ve onu 
çok tanrılı mitoloji ve politikanın ışığında yorumlayacak girişim
lere karşı korunması için pek çok zorlu ateşli tartışma ve görüş 
evrelerinden geçmesi gerekti. Bu amaçla Birinci İznik Konsili 
(325) (Yunancada homooüsios olan) con-substantialis sözcüğünü 
aldı. Bu terim imanı Yunanlı hale dönüştürmedi ya da onu ya
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bancı bir felsefeyle sıkboğaz etmedi. Aksine İsa’nın Peder ile 
konuşmasında ortaya çıkan farklı ve kıyaslanamaz olan yeniliği 
tam olarak kalıcı bir formülde birleştirdi. İznik İman Bildirisinde 
Kilise “Sen Mesih’sin, yaşayan Tann’nın Oğlu” (Mat. 16,16) diyen 
Petrus’a katılarak İsa’ya inancında yeniden itirafta bulunur.
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SÖZ LÜK
(Y ay ın c ı t a r a f ın d a n  h a z ı r la n m ış t ı r )

Apokalips: D ü n y a n ın  s o n u n u  i f a d e  e d e n  e s k a to lo j iy e  v e  g ö k s e l  

g iz e m le r e  d a y a lı  y a z ın  tü r ü .

Apokrif: K il i s e n in  K u ts a l  K i t a p ’a  a i t  y a z ı la r  o la r a k  k a b u l  e tm e d iğ i  

y a z ı la ra  v e r i l e n  a d .

A r a m i c e :  M u h te m e le n  İ s a ’n ın  k o n u ş tu ğ u  S a m i d i l l in e  a i t  b i r  le h ç e .  

I n c i l  İ s a ’n ı n  A r a m i c e  p e k  ç o k  s ö z ü n e  y e r  v e r ir .

Babil Sürgünü: K r a l  II. N a b u k e d n e z a r  z a m a n ın d a  M .Ö .  586 y ıl ın d a  

Y a h u d a  K r a l l ığ ın d a k i  Y a h u d i l e r in  B a b i l ’e  s ü r g ü n  e d i lm e s i  o la y ıd ır .  A s l ın d a  

s ü r g ü n  t a m  o l a r a k  M .Ö .  597 y ıl ın d a  b a ş la m ış  v e  Y a h u d i  ta r ih in d e  d e r i n  b i r  iz  

b ı r a k m ış t ı r .

Babil Talmudu: Ü ç ü n c ü  y ü z y ıld a  B a b i l’d e  s ü r g ü n d e  y a ş a y a n  Y a h u d i

le r in  o l u ş t u r d u ğ u  e n  b i l in e n  d in i  y a s a  k ita b ı.

Baş Kahin Duası: S o n  Y e m e k  s ı r a s ın d a  İ s a ’n ı n  P e d e r ’e  e t t iğ i  d u a .  

(b k z .  Y h .  17 ).

Bilgelik Literatürü : S ü le y m a n ’ın  Ö z d e y i ş l e r i ,  b a z ı  M e z m u r la r  v e  

K a to l ik  K u t s a l  K i ta b ın d a k i  S ira k ,  T o b i t  v e  B ilg e lik  K i t a b ın a  v e r i le n  a d . B u  k i

t a p la r  i m a n ın  ı ş ığ ın d a  in s a n  v a r l ığ ın ın  b ü y ü k  s o r u la r ı m  ird e le r .

Bizans Litürjisi: D o ğ u  O r t o d o k s  v e  R o m a ’y a  b a ğ l ı  a y n ı g e le n e ğ i  

s ü r d ü r e n  H ır i s t i y a n la r ın  a y in  ta rz ı.

Buluşma Çadırı: İ s r a i l ’i n  ç ö l d e k i  h a c ı l ığ ı  s ı r a s ın d a  ta ş ı n ı r  t a p ı 

n a k la r ın a  v e r i l e n  a d .

C o m m u n i o :  L a t in c e  “ d o s t lu k ”  a n l a m ı n d a  b i r  s ö z .  B u r a d a  d e r i n  b i r
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b a ğ l ı l ık  a n l a m ı  ta ş ım a k ta d ı r .  Y u n a n c a d a k i  k a r ş ıl ığ ı  k o in o n i a ’d ır .

C o m m u n i t y :  (T o p lu lu k ) :  İ n c i l ’i n  k e n d i l e r i n e  y a z ı lm ış  o ld u ğ u  

d ü ş ü n ü l e n  ilk  k i l is e  t o p l u lu k la n  a n la ş ı lm a k ta d ı r .

Consubstantial:: Ö z d e  a y n ı  o la n .  İ s a  O ğ u l  o l a r a k  P e d e r  ile  a y n ı  

ö z d e d i r ,  t ıp k ı  K u t s a l  Ü ç lü  B ir l iğ in  ö z d e  b i rb i r le r iy le  a y n ı o lm a s ı  g ib i .  Y u n a n 

c a d a k i  k a r ş ı l ığ ı  “ h o m o o û s i o s ”  d u r .

Dekalog: O n  E m ir .

Deutero (2.)-Isaiah: Y e ş c y a  4 0 - 5 5 ’in  y a z a n  o la n  a y n ı  a d l ı  p e y g a m 

b e r .

D oğu Kilisesi: D o ğ u  O r t o d o k s  K il i s e s i  v e  R o m a  ile  b a ğ la n t ı s ı  o la n  

a y n ı g e l e n e k te k i  K ilis e le r .

Dostluk Sofrası: E f k a r i s t iy a ’d a  d a  d e v a m  e d e n  İ s a ’n ı n  g ü n a h k â r l a r  

v e  v e r g i  to p la y ıc ı la r la  y e d iğ i  y e m e k  a n l a m ın a  g e l i r  (b k z .  M a r .  2 :1 5 ) .

Ecclesial: ( K il i s e y e  i l iş k in ) :  K il i s e y le  ilg il i  o l a n ,  ç a ğ r ı ş t ı r a n ,  K il i s e  

d ü ş ü n c e s in i  y a n s ı ta n .

Ecclesiology: K il i s e  ile  i lg i le n e n  te o lo j i  d a l ı .  A y n ı  z a m a n d a  d a  İ n -  

c i l ’d e  a n l a t ı la n  K i l i s e n in  m i s y o n u  v e  y a p ıs ı  h a k k ın d a  ta le p l e r d e  b u l u n u r

Ekklesia: Y u n a n c a d a  K ilise .

Embolism: E f k a r i s t iy a  A y in in d e  G ö k le r d e k i  P e d e r im iz  d u a s ın ın  s o 

n u n d a  s ö y le n e n  d u a .  “ B iz i  k u r ta r ,  y a  R a b ”

Enkarnasyon: R a b ’b i n  O ğ l u ’n u n  in s a n  o lm a s ı .  İ n g i l i z c e d e  s ı f a t  

o l a r a k  k u l la n ı ld ığ ın d a  f iz ik s e l v e  m a d d i  o la r a k  y a r a t ı l a n la r ın  iy iliğ i a n la m ın d a d ır .

Enok Kitabı: B e ş  a p o k r i f  k i t a p  s e r is i .  G e n e l  o l a r a k  t a m a m ı  E t iy 

o p y a  d i l in d e  o r i j in a l i  k o r u n m u ş  o l a n  I .  E n o k  V a h iy  k i t a b ı  k a s te d i l i r .

Epifanya: G e le n e k s e l  b iç im d e  K i l i s e d e  6  O c a k ’t a  k u t l a n a n  b a y ra m . 

İ s a  M e s ih ’i n  t ü m  u lu s la r a  d u y u r u lm a s ı  a n l a m ın a  g e l e n  b u  g ü n d e  m ü n e c c im 

l e r in  d o ğ u m u n d a  o n a  t a p ın d ık l a n  o la y  a n ım s a n ır .



Eschaton: İ s a  M e s ih ’in  d ü n y a y a  ik in c i g e l i ş in d e n  s o n r a  d ü n y a n ın  

d u r u m u n u  i f a d e  e d e n  y u n a n c a  s ö z .

Eskatoloji: İ ç e r iğ in d e  d ü n y a n ı n  s o n u y la  ilg ili o l a n  d o k t r i n .  A y n c a  

İ s a  M e s ih ’in  k e n d i  k iş i l iğ in d e  R a b ’b i n  K ra l l ığ ın ı  b iz e  g e t i r m e s i  g e r ç e ğ in i  iş a re t  

e d e r .

Exaltation: H a ç  ü z e r i n d e  v e  D ir i l i ş in d e  İ s a ’n ın  y ü k s e l t i lm e s i .

Ezra 4 : 1. y ü z y ı l ın  s o n u n d a  o lu ş tu r u l d u ğ u  d ü ş ü n ü le n  a p o k r i f  v a h iy

k ita b ı.

Gnostisiztn: H ır is t iy a n l ık la  h e m e n  h e m e n  e ş  z a m a n l ı  o la n ,  m a d d i  

d ü n y a y ı  k ö tü l ü k  o la r a k  d e ğ e r l e n d i r ip  in s a n ın  k u ts a l  r u h u n u  ö z g ü r  b ı r a k m a k  iç in  

g iz li  b i r  b ilg iy i ö ğ r e t e n  k a r m a ş ık  e n t e le k tü e l - r u h s a l  a k ım ın  a d ı

Hermeneutic: Y o r u m la  ilg ili o la n ,  b u r a d a  k a s t  e d i le n  K u t s a l  K i-  

t a p ’ın  y o r u m u d u r .

H irodes Tapmağı: B ü y ü k  H i r o d e s ’in  ( M .Ö .  7 4 -M .S . 4 ) 

g ü z e l le ş t i r d iğ i  v e  a y n ı z a m a n d a  d a  k e n d i  p o l i t ik  d ü ş ü n c e l e r in e  h i z m e t  e d e n  k iş i

le r i  y e r le ş t i r d iğ i  K u d ü s ’te k i  T a p ın a k .

H itodes Yandaşlan: İ n c i l ’in  s ö z  e t t iğ i  b i r  g r u p  İ s a  k a rş ıt ı .

tkona: D o ğ u  K i l i s e s in d e  k u ts a l  b i r  in s a n a  a i t  b e l l i  k a t ı  te o lo j ik  v e  

s a n a t s a l  k u r a l la r a  g ö r e  ç iz i l e n  v e  t a s v i r  e d i le n  re s im le r .

lkonografîk: G e le n e k s e l  ik o n a  m o t i f le r iy le  ilg ilid ir .

İznik Konsili: 3 2 5  y ı l ın d a  İ s a ’n ın  R a b  o ld u ğ u  i n a n c ın ı  r e s m e n  

d o ğ r u la y a n  K il i s e  to p l a n t ı s ı .

Kapı Litürjisi: K u d ü s ’t e  T a p ın a k  k a p ı l a n n d a n  g ir iş le  ilg ili ö z e l  ay in

tö r e n i .

Katedra: Y u n a n c a ’d a  “ s a n d a ly e ”  s ö z c ü ğ ü n ü n  L a t in c e  v e r s iy o n u .  

“ P r o f e s ö r  k ü r s ü s ü ”  ö ğ r e t m e n e  a i t  “ s a n d a ly e ” d ir .
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Kefas: A r a m i c e  o l a n  b u  s ö z c ü k  “ t a ş ”  a n l a m ın a  g e l ir .  B u  a d  S im o n  

P e t r u s ’a  İ s a  t a r a f ın d a n  v e r i lm iş t i r .

Kenosis: İ s a  M e s ih ’in  k e n d is in i  H a ç  ü z e r i n d e  ö l ü m  d e r e c e s in d e  v e r 

m e s i .

Kilise Babalan: I . v e  V I I I .  Y ü z y ı l l a r d a  K a t o l i k  d o k t r i n i  iç in  e s a s  

k a y n a k  o lu ş tu r a n  y a z ı la n  y a z a n  a z iz  i la h iy a tç ıla r .

Koine: İ n c i l ’i n  y a z ıld ığ ı Y u n a n c a ’n ı n  H e le n is t ik  şek li .

Kristoloji: İ s a  M e s ih ’in  h a y a t ı ,  k iş il iğ i  v e  y a p a k la r ıy l a  i l g i le n e n  

te o lo j i  d a l ın a  v e r i l e n  a d . A y n ı  z a m a n d a  İ n c i l ’d e  İ s a ’y a  i l iş k in  T a n r ı ’n ın  O ğ lu  v e  

M e s ih  o la r a k  a n l a t ı la n la r ın  tü m ü .

Kurtuluş Tarihi: A d e m  v e  H a v v a  y ü z ü n d e n  y i t i r i l e n  c e n n e t i n  

y e n i d e n  k a z a n ı lm a s ı  i ç in  g e ç e n  s ü r e ç .  R a b b i n  in s a n l ığ ı  k u r t a r m a k  iç in  t a r ih  

i ç in d e  g e r ç e k le ş t i r d ik le r i .

Kutsal Kitap’ın Dört Yönlü Anlamı: K u ts a l  K i t a p ’ın  g e r ç e k  a n 

la m ın ı n  y a n ı  s ı r a  r u h s a l  a ç ıd a n  a l e g o r ik ,  ( İ s a  M e s ih ’te  E s k i  A n t l a ş m a  ta r ih in in  

g e r ç e k le ş m e s iy le  ilg ili) t r o p o l o j ik  ( h a -y a t ım ız ı  n a s ı l  y a ş a m a lıy ız )  v e  a n a g o j ik  ( ta r 

ih in  s o n  n o k ta s ı  h a k k ın d a )  o lm a k  ü z e r e  g e l e n e k s e l  o la r a k  ü ç  b ö lü m e  a y r ı lm ış  

o ld u ğ u n u  s a v u n a n  e s k i b i r  d o k t r i n .

Kyrios: R a b  s ö z c ü ğ ü n ü n  Y u n a n c a  k a rş ıl ığ ı.  E s k i  A n t l a ş m a ’m n  Y u 

n a n c a  t e r c ü m e s in d e  R a b ’b i n  a d ı  y e r in e ,  Y u n a n c a  İ n c i l ’d e  d e  h e m  T a n n  h e m  İ s a  

a d ı  y e r in e  k u lla n ı lm ış t ı r .

Latin Babalar: K il i s e n in  L a t in c e  k o n u ş a n  A u g u s t in u s  g ib i  a z iz  p e 

d e r le r i .
'  *w

Litürji: T a p ı n a k t ’a  ö z e l l ik le  s i n a g o g  ( Y a h u d i le r  iç in )  v e y a  K i l i s e ’d e  

( H ı r i s t ı y a n la r  iç in )  y a p ı la n  t ö r e n  ş e k l i n d e k i  i b a d e t .  D a h a  d a  ö z e l  a n l a m d a  

E f k a r i s t iy a  v e y a  K u t s a l  A y in  tö r e n i .

Logos: Y u n a n c a  “ i r a d e ,  m a n t ık ,  a n l a m ”  a n l a m ı n d a  b i r  s ö z .  A y n ı z a 

m a n d a  d a  İ s a  T a n r ı ’n ı n  S ö z ü  d e m e k t i r ,  ( b k z .  Y u . 1 :1 )  B u  a n l a m d a  k u l 

la n ı ld ığ ın d a  b u r a d a  b ü y ü k  h a r f l e  i f a d e  ed ilir .
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Magisterium: K a to l ik  K il i s e s i  i ç in d e  d o k t r i n  o l u ş t u r m a n ı n  

y ü r ü tü l m e s i  v e  y e r in e  g e t ir i lm e s id i r .

Mandean Yazmaları: İ lk  H ır is tiy a n lık  d ö n e m in e  k a d a r  d a y a n a n  ik ic i 

g r u b u n  ( M a n d e a n s )  k u ts a l  y a z m a la r ı .

Mişnah: 2 0 0  y ı l la r ın d a  o l u ş tu r u l a n  r a b b i n ik  ö ğ r e t i l e r l e  ilg ili te m e l

k ita p .

Modernist: K a to l ik  K il i s e s i  iç in d e  2 0 . Y ü z y ı l ın  b a ş la r ın d a k i  K ilis e  

ö ğ r e t i s in in  k a y n a ğ ın ı  R a b b i n  k e n d in i  a ç ık la m a s ın d a  g ö r e n  m o d e r n i z m  a d ı  v e r 

i l e n  l i b e r a l  h a r e k e t  y a n l ı la r ın a  v e r i le n  a d d ır .

Ontoloji: B ir  b ü t ü n  o la r a k  v a r l ığ ı e l e  a l ıp  o n u n  n e  o ld u ğ u n u  a ç ık la 

m a y a  ç a l ış a n  f e ls e f i  y a k la ş ım .

Paraklet: Y u h a n n a  İ n c i l ’in d c  K u t s a l  R u h  y e r i n e  k u l la n ı lm ış  o l a n  

“ te s e l l i  e d e n ”  a n l a m ı n a  g e l e n  Y u n a n c a  s ö z c ü k

Parousia: D ü n y a n ın  s o n u n d a  İ s a ’n ın  d ü n y a y a  ik in c i  k e z  g e le c c ğ in i  

i f a d e  e d e n  Y u n a n c a  s ö z c ü k .

Pasah Gizemi: İ s a ’n ı n  ö lü m ü ,  c e h e n n e m e  in i ş i  v e  D ir i l i ş i ,  

Y a h u d i l e r e  v e r i l e n  P a s a h  s ö z ü n ü n  g e r ç e k le ş m e s i  o la r a k  a n la ş ılı r .

Pasah Kuzusu: P a s k a ly a  K u z u s u

Pneuma: Y e n i A n t la ş m a ’d a  K u ts a l  R u h . S ı f a t  o la r a k  k u lla n ı ld ığ ın d a  

a y r ıc a  R u h ’u n  in s a n ın  b e d e n i  v e  r u h u n a  k a z a n d ırd ığ ı  k u ts a l  y a ş a m ı i f a d e  e d e r .

Pro-existence: İ n s a n l ık  a d ın a  İ s a ’n ın  o n l a n n  y e r in e  v a r o lu ş u .

Rabbin Acı Çeken Hizmetkarı: Y e ş e y a  P e y g a m b e r ’in  4 2 ,4 9 ,5 0  v e  

5 2 ’d e  a n l a t t ığ ı  g iz e m l i  k iş in in  d ü n y a n ı n  g ü n a h l a r ı  y ü z ü n d e n  a c ı ç e k e n  İ s a ’y ı 

i ş a r e t  e t t iğ i  d ü ş ü n ü lü r .

Redaction: K u ts a l  K i t a p  m e t n i n i n  b i r  v e r s iy o n u  v e y a  d e r l e n ip  

d ü z e n le n m e s i n e  v e r i l e n  te k n ik  a d .
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Roma Litürjisi: R o m a  K a to l ik  K i l i s e s i  a y in  u s u lü .

Sanhedrin: İ s a ’n ı n  z a m a n ın d a  h â k i m le r d e n  o lu ş a n  e n  y ü c e  Y a h u d i  

m e c l i s in e  v e r i l e n  a d .

Satrap: E s k id e n  İ r a n ’d a  im p a r a to r lu k  d ö n e m in d e  b i r  b ö lg e n in  e n  ü s t  

y ö n e t ic i s in e  v e r i le n  a d .

Septuagint: M .Ö .  III. Y ü z y ıld a  İ s k e n d e r iy e ’d e  i la h i- y a tç ı la r  t a r a f ın 

d a n  t e r c ü m e  e d i le n  E s k i  A n t la ş m a .

Shekinah: İ b r a n i c e  a n l a m ı  “ b u lu n m a ”  o l a n  b u  s ö z  ö z e l l ik le  R a b b in  

b u lu n d u ğ u  y e r  a n l a m ı n a  g e lir .

Sicarian: Z e l o t  g r u b u n a  m e n s u p  t e r ö r i s t ,  s o y g u n c u ,  h a y d u t  a n 

la m ın d a k i  Y u n a n c a  s ö z .

Sürgün: Ö z e l l ik l e  M .Ö .  VI. Y ü z y ı ld a  Y a h u d i le r i ı ı  k e n d i  t o p r a k l a r ın 

d a n  ç ık a r t ı l ıp  B a b i l ’c  g ö n d e r i lm e le r i .

Talmud: Y a h u d i  ö ğ r e t i s in in  ö z ü n ü  o l u ş t u r a n  K u ts a l  K i t a p ’a  y ö n e l ik  

M iş n a ’m n  ( ş e r ia t )  y o r u m l a n m a s ı .

Tann’mn Acı Çeken Hizmetkarı: Y e ş e y a  4 2 ,4 9 ,5 0  v e  5 2 . B k . R a b 

b in  A c ı Ç e k e n  H iz m e tk a n :

Tarihsellik: İ n c i l l e r in  g e r ç e k liğ i  v e  g ü v e n i r l iğ i

Tarz eleştirisi: B ir  k i t a p  m e tn in i  b a ğ lı  o ld u ğ u  to p lu m s a l  o r t a m a  b ağ lı 

o la r a k  v e  g e r ç e k  ta r ih s e l  o la y la r d a n  m e t n i n  s o n  ş e k l in e  k a d a r  s ü r e  g id e n  s ö z lü  

v e  y a z d ı  g e l e n e k  a ş a m a s ın ı  y e n i d e n  ş e k i l l e n d i r m e  a m a c ıy la  e d e b i  t a r z  b a k ı m ın 

d a n  in c e le y e r e k  y o r u m l a y a n  y ö n te m .

Teofani: S in a  D a ğ ı ’n d a  o ld u ğ u  g ib i  R a b b i n  in s a n a  g ö r ü n m e s i  o la y ı.

Teotokos: “ R a b b i  ta ş ıy a n ”  a n l a m ın a  g e l e n  Y u n a n c a  s ö z ,  M e r y e m ’in  

a d l a r ın d a n  b ir id ir .

Tora: K u ts a l  K i t a p ’ın  i lk  b e ş  k i t a b ın d a  a n la t ı la n  ila h i e m ir le r .
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Troparia: B iz a n s  L i tü r j i s i n d e  b u lu n a n  g ü n ü n  ö z e l l iğ in e  g ö r e  s ö y le 

n e n  ş iir  ta r z ın d a k i  i la h ile r .

Veda Konuşmaları: Y u h a n n a  İ n c i l ’in d e  1 3 :3 1 ;  1 7 - 2 6 ’d a  y e r  a la n  

İ s a ’n ın  k o n u ş m a l a n n a  v e r i le n  a d .

Vulgata: 4. Y ü z y ıl ın  s o n la n y l a  5 . Y ü z y ı l ın  ilk  y a n s ın d a  A z iz  J e r o n -  
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