
 
 
 

İçindekiler 

Düşünce 

3 Li-derkenar: Alınganlık: İyi Haber, Kötü Haber 
CHUCK FAROE 

Kitap 

5 “Bir Şey Olmaz” Demeyin: Özdeyişler’de İhtiyatlı Olmak 
Kavramı (2. Bölüm) 
CHUCK FAROE 

9 Kimlik 
GALE HEIDE 

Tarih 

14 Asi Nehri’ndeki Antakya: Kitap Alıntısı 
M. GRAZIA ZAMBON, DOMENICO BERTOGLI VE ORIANO GRANELLA 

18 İsa’yı İzleyenlerin Adı 
G. GHIBERTI 

Hizmet 

19 25 Yılı Aşan Hizmet Hayatımda Öğrendiğim Bazı 
Şeyler… 
İBRAHİM DEVECİ 

21 İsa Mesih’e Benzemek 
İSMAİL KULAKÇIOĞLU 

Kaynak 

23 Kardeşim, Kimliğin Nerede? 
DAVID POWLISON 

 e-manet 
Üç aylık elektronik Kutsal Kitap ve tanrıbilim dergisi 

Sayı 44 

 
Ekim-Aralık 2016 

 

“Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli 

olacak güvenilir kişilere emanet et.” – 2. Timoteos 2:2 



 

e-manet   Sayı 44   Ekim-Aralık 2016  

2 

Hakkımızda 

e-manet Türkiye’de hazırlanarak Türk kilise önderlerine ücretsiz olarak gönderilen üç aylık e-
posta Kutsal Kitap ve tanrıbilim dergisidir.  

 

e-manet,  2. Timoteos 2:2’deki sürecin gerçekleşmesine araç olmayı amaçlamaktadır. Yarının 
önderlerini donatacak olan bugünkü Türk kilise önderlerinin donatılmasına katkıda bulunmak 
istiyoruz. 

Bu derginin iki ana hedefi vardır: olgunlaşma ve hizmet. 

Dergide benimsenen iki temel değer vardır: üstün nitelikli içerik ve okuyucuların yararı. 

Kilise önderlerinin eleştirel düşünme, düşüncelerini net bir biçimde belirtme ve farklı 
görüşleri sevgiyle hoş görmenin yanı sıra, Kutsal Yazılar’a göre değerlendirme kapasitelerini 
geliştirmeleri can alıcı önem taşır. Bu derginin böyle bir gelişim sürecine yarayacak yapıcı bir 
ortam sağlayacağını umuyoruz. e-manet’in yararlı olması için tepkilerinizi, isteklerinizi ve 
eleştirilerinizi bildirmeniz gerekecektir. Bunları yazikurulu@e-manetdergi.org adresine 
iletebilirsiniz.  

 

e-manet’in tüm sayılarını http://www.e-manetdergi.org adresli web sitemizden 
indirebilirsiniz. Ayrıca dergimizde yayınlanan tüm makaleleri interaktif bir dizinde 
bulabilirsiniz. 

 

Telif Hakları 

e-manet’te yayımlanan makalelerin ve karikatürlerin telif hakları, yazarlarına veya onları ilk 
yayımlayan kurum veya yayınevine aittir. Mesih imanlıları olarak telif hakları yasasını ihlâl 
etmek istemeyiz. e-manet kurulunun aldığı yayın izinleri, makalelerin ve karikatürlerin başka 
yerlerde (web siteleri dahil), yayımlanmasını kapsamayabilir. İznin nereden alınması 
gerektiğini öğrenmek için bize yazikurulu@e-manetdergi.org e-posta adresinden 
ulaşabilirsiniz.  

 

Giriş 

mailto:e-manet@mail.com
http://www.e-manetdergi.org/
mailto:yazikurulu@e-manetdergi.org
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Li-derkenar 
Alınganlık: İyi Haber, Kötü Haber 

 Chuck Faroe  
 

lınmayın. Sözüm meclisten dışarı. (Umarım!) 

Evet, konumuz alınganlıktır. Sözlüğe göre, alıngan kişi “söylenen sözlerden, yapılan 
hareketlerden aleyhine pay çıkarıp gücenen, her sözü kendi üzerine alıp incinen, 
kırılan” kişidir. Ama zaten hepimiz alınganlığın ne olduğunu biliriz sanırım! 

Alınganlık nispeten yaygın bir davranıştır. Bir arkadaş selam vermezse veya arayıp sormazsa, 
huzurumuzda saygısızlık veya eleştiri gibi kaçan bir söz söylerse, alınmak işten bile değil.  

Ama alınganlık hakkında kötü haberim var. Alınganlık zararlıdır. Alınganlık sağlığa zararlıdır. 
Uzmanlara göre, alınganlık bel ve boyun ağrılarına yol açabilir. Alıngan düşüncelere kapılmak 
duygularımızı ve psikolojimizi yıpratır. Hatta bu konuyu araştıran birçok kişi aşırı alınganlığın 
kendisini bir hastalık sayar. 

Alınganlık ilişkilere de zararlıdır. İnternet’teki Ekşi Sözlük sitesinde biri şöyle bir yorumda 
bulunmuş:  

hayatta geçinilmesi en zor insan grubu... hele ki; ifade güçlüğü çeken biriyseniz işiniz 
daha da zorlaşır. boş bakışlarınızdan bile kötü bir anlam çıkarabilirler. rejimdeyim 
dersiniz, bana şişmansın mı demek istiyorsun derler.. bu tiplerin en kötü olanı da, anında 
tepki vermeyip günler, hatta aylar sonra ağzından baklayı çıkaranlarıdır. “sen bana 3 ay 
önce böyle böyle demiştin” diyebilirler... en iyisi alıngan insanlardan uzak durmaktır... 

Sonuç olarak alınmak kendimize ve çevreye rahatsızlık ve zarar veren bir davranıştır. Ama... 

Ama biz Hıristiyanlar için alınganlık hakkında iyi haberim var. Kutsal Kitap’ı taradım ve ne 
alıngan kelimesi ne de alınganlık kelimesi buldum! Alınganlık kelimesinin kullanıldığı ayet 
olmadığına göre, Kutsal Kitap’ta alıngan olmamızı yasaklayan buyruk da yoktur herhalde. Yani 
kendini beğenmiş bir takım entel ve uzmanımsı kişiler, “Yok efendim, hayır efendim, alınmak 
çok zararlıdır, amanın alınmayınız!” derse desin, alınmak kelimesi Kutsal Kitap’ta yoktur bile. 
Bütün bu uzman bozuntuları kendi yanlışlarına baksın ve burunlarını işimize sokmasın, bizim 
vicdanımız rahat; öyle bir buyruk olmadığına göre... 

Aslında, bu açıdan alınganlık hakkında kötü haberim var. Bu kelime Kutsal Kitap’ta 
bulunmayabilir ama kavram olarak hiç eksik değildir. Alınmak çok ben-merkezci bir 
davranıştır. Alınganlıkta her şeyden önce kendimizi düşünüp bana yeterince saygı mı 
gösteriliyor, hakkımda başkaları olumsuz düşünceler mi besliyor diye sorup duran bir ruh hali 
söz konusudur. Oysa Kutsal Kitap, kendimizi değil, başkalarını saymamızı emreder: “Her 
biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın” (Flp. 2:3). Ayrıca, Kutsal Kitap’a 
göre, alınmak hikmetsiz bir davranıştır: “Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, ama ihtiyatlı 
olan aşağılanmaya aldırmaz” (Özd. 12:16). Esasında alınganlıktan uzak bir halk olmalıyız. 
Nitekim Tanrı’nın Sözü şöyle buyurur:  

Öyleyse, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, 
alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin 

A 

Düşünce 
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Düşünce 

 

ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 
Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.  (Kol. 3:12-14) 

Alınganlık nispeten yaygındır. Alınmak bizim için de, niye yalan söyleyelim, o kadar zor 
değildir. Ama imanlı olarak artık alınmamalıyız. Alındığımızda alçakgönüllülük, sevgi ve 
hikmete aykırı davranmış oluyoruz. Eyvah! Çaresiz mi kaldık? 

Rahat olun, çünkü alınganlık hakkında iyi haberim var. İyi haber, yani, Müjde! Müjde 
sayesinde değişip dönüştürülüyoruz. Müjde sayesinde bizi günaha sürükleyen eski 
yaratılışımızın artık etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Nitekim Kutsal Kitap, “Artık günaha 
kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın 
Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz” (Rom. 6:6). 

Alınmamalıyız. Artık alınmak zorunda değiliz. 

O zaman alınmayın!  

 

 

 

Bence Mesih'in öğretileri şu 
cümleyle özetlenebilir:  

Kimsenin duygularını incitme. 

Çünkü birisini incitirsen,  
Mesih gibi olmazsın. 

Ben bu düşünceyi çok gördüm. 
Peki, bunu Kutsal Kitap'ı gerçeğin 
tek kaynağı olarak saymakla nasıl 
bağdaştırırsın? 

Yani, gerçeği söylemek bazen acı verir. 
Suç duygusu verir. Hançer gibi yüreğe 
saplar. Yanlış olanı yırtıp atar. Tarafsız 
ve münhasırdır. Gerçek gerçektir, biz her 
ne kadar bunu beğenmezsek. 

Haksızsın! Bunu nasıl bildiğimi söyliim mi?  
Dediklerin beni incitti! 

Telif Hakları © 2016 Adam Ford. http://adam4d.com/hurt-feelings/  İzin ile kullanılmıştır. 

http://adam4d.com/hurt-feelings/
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“Bir Şey Olmaz” Demeyin  
Özdeyişler’de İhtiyatlı Olmak 

Kavramı (2. Bölüm) 
 Chuck Faroe 

 

u yazının başlangıcı olarak iğrenç bir ayet paylaşmak istiyorum. “Rica ederim kardeşim, 
Tanrı’nın Sözü’nde iğrenç ayet mi var?” dediğinizi işitir gibiyim. Evet, iğrenç bir ayet 
var. Okuyun da siz karar verin: “Ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuğuna dönen 

köpek gibidir” (Özd. 26:11). Eğri oturup doğru konuşalım, (affedersiniz) kustuktan sonra 
dönüp kusmuğunu yalayan köpek bize tek kelimeyle iğrenç gelir!  

Kutsal Kitap’ın buradaki mesajına gelince, ibret almadan aynı ahmaklığa tekrar (ve tekrar) 
düşmek sadece yanlış değil, iğrençtir. Geçen yazımızda Özdeyişler’deki hükümlerin neden 
gerçek ve hikmetli sayılacağını açıklamak suretiyle, bir “ahlaksal estetik”ten söz etmiştik. 
“Ahlaksal estetik” terimi, Tanrı’nın sahip olduğu uyumluluk ve güzellik vizyonunu kasteder. 
Bu anlamda bütün davranışlarımız tanrısal bir uyumluluk doğrultusunda Tanrı katında güzel 
veya çirkin, iğrenç veya hoşnut edicidir. O yazıda anlattığımız gibi, bilge kişi yalnızca 
Tanrı’nın buyruklarına değil, Tanrı’nın duygularına duyarlı olur.  

Böylece yukarıda okuduğumuz Özdeyişler 26:11 ayeti, “meta düzeyde” son derece ilginç bir 
şey yapar: Sadece hikmetin ve ahmaklığın nasıl olgular olduğunu anlatmakla kalmadan, bize 
Tanrı’nın hikmet ve ahmaklığa yönelik duygusal tepkisini yaşatır, ahmaklığın iğrençliğini bize 
hissettirir. Bu yazı serisinin konusu, Özdeyişler’de ihtiyatlı olmanın anlamı. Ama bu yazıların 
daha büyük amacı, hepimizi Tanrı’nın uyumluluk ve 
güzellik vizyonunu paylaşmaya çağırmaktır. Bunu 
da Özdeyişler’deki “ihtiyatlı olmak” kavramını 
irdelemekle yapmaya çalışacağım.  

Özdeyişler’de “ihtiyatlı olmak” kavramı 
bulunduğuna göre, “ihtiyat” bu tanrısal uyumluluk 
ve güzellik vizyonunun bir parçası olmalıdır. Ama 
“ihtiyat” ve “ihtiyatlı” ne demek? 

Türkçe bir kelime olarak “ihtiyatlı” 

“İhtiyat” kelimesi sizde nasıl bir çağrışım yapar? İhtiyatlı kişi nasıl davranır? Ayrıca, bu kelime 
ne kadar yaygın bir şekilde kullanılır? Bu soruları bazı tanıdıklara sorarak küçük bir anket 
yaptım. Anket belki sayısal açıdan bilimsel olmayabilir ama yine de işime yaradı. Çünkü 
Türkiye’de yaşayan ve Türkçe konuşan insanların bu kelime hakkındaki tepkilerine dair bir 
fikir edinebildim. 

Kardeşlere ihtiyatlı kelimesinin nasıl çağrışım yaptığını, ihtiyatlı kişinin nasıl davrandığını 
sorduğumda, şöyle yanıtlar aldım: tedbirli, dikkatli, temkinli, akıllı, ölçülü, öngörülü olmak; 
önlem almak, sakınmak, bir şeyden sürekli korunmak ihtiyacı hissetmek, korkarak yapmak, 

B 

Kitap 

“Özdeyişler’de ‘ihtiyatlı 
olmak’ kavramı 
bulunduğuna göre, 
‘ihtiyat’ bu tanrısal 
uyumluluk ve güzellik 
vizyonunun bir parçası 
olmalıdır.” 
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Kitap 

 

karşılaşılabilecek bütün riskleri hesap ederek davranmak vs. Birisine, “O zaman tedbir ile 
ihtiyat tam eşanlamlı mı?” diye sorduğumda, o kişi, “Hayır, tedbirde korku yok” dedi. Birkaç 
kişi ihtiyat kavramını gelecekle ilgili kararlara bağladı. Sözgelimi, “karar alırken ileriyi 
düşünmek,” “karar verirken olası sonuçları düşünmek” veya “karar verirken ve verilen kararı 
uygularken aceleci davranmayıp sonuçlarının önceden hesaplanması.” Bazı arkadaşlar bazı 
teknik ve hukuki kullanımlar andı, “ihtiyati tedbir” veya “ihtiyati para” gibi. Bankacılık 
sektöründe çalışan biri, kişinin kendi parasal durumunu yönetmesinde ihtiyat kavramı 
hakkında şöyle bir açıklamada bulundu: “Bir kenarda bir miktar para bulundurmak, acil işler 
ve beklenmedik olaylar için.” Hani ataların dediği gibi, “Ak akçe kara gün içindir.” 

İhtiyat veya ihtiyatlı kelimesinin ne kadar yaygın kullanıldığına gelince, birkaç kişi 
“kullanırım” dediği halde, şöyle tepkiler daha ön plandaydı: “Günlük hayatımda 
kullanmıyorum. Kullanan kişilere de pek rastlamıyorum,” “Ben kullanıyorum ama ben eski 
sözcükleri çok severim,” “Hayatımda hiç kullanmadım, 90 jenerasyonundan itibaren de 
kullanan olduğunu hiç duymadım,” “Genç nesilden pek duyamazsınız, 35 yaş üstü kullanır,” 
“Ben söyleyemiyorum bile!” vs. 

Küçük anketime katılan herkese yürekten teşekkür ederim, çok yardımcı oldular. Aldığım bu 
sonuçlardan yola çıkarak şöyle bir gözlemde bulunacağım. 

Kutsal Kitap’ı çeviren kişiler genel olarak daha 
Öztürkçe kelimeler kullanmaya çalışmıştır. Ama 
özellikle bu konuyla ilgili daha eski, günlük hayatta 
daha az kullanılan bir kelime tercih etmişler. 
Bundan şunu çıkarıyorum: Özdeyişler’deki bu 
kavram bazı incelikler içermektedir ve bu nüansı 
yakalamak için böyle bir kelime seçmek daha uygun 
olmuştur. Daha eski çevirilerde daha başka 
kelimeler tercih edilmiştir: Kitabı Mukaddes’te 

“basiretli” kelimesi kullanılır. Sözlüğe göre1 basiret, “Kalp gözüyle görme, kalp gözüyle 
görerek bir şeyin gerçeğini kavrama, anlama, idrak etme” demektir. Ali Bey tercümesinde de 
“zeyrek” kelimesi kullanılır. Sözlüğe göre zeyrek, “anlayışlı, aklı başında, zekî, zîrek” demektir. 

Bir zamanlar bir arkadaş bana “sözlükler yanılgısı” kavramını anlattı. Sözlükteki tanımla 
olayın tam olarak ne olduğunu kavrayacağımızı sanmakla ilgili yanılgıdır bu. Sözgelimi, 
yukarıda, ihtiyatlı kelimesini anlatmak için biri, “temkinli” dedi. Peki o zaman, sözlük açtım ve 
“temkinli” maddesini buldum. Şöyle bir tanımla karşı karşıya buldum kendimi: “Ölçülü, ağır 
başlı, tedbirli, ihtiyatlı...” O zaman temkinli olmak, ihtiyatlı olmak demek, ihtiyatlı olmak da 
temkinli olmak demektir! Aynı şekilde “ihtiyat” maddesine baktığımda, “Olabilecek şeyleri 
hesâba katarak tedbirli ve ölçülü davranma, sakınma.” Yani kelimeleri kelimelerle anlatırız 
ama olayın kendisi nedir? Yanlış anlaşılmasın, sözcükler çok değerlidir, sözlükler de. Ama bir 
kelime içinde bir takım olay barındırabiliyor. Yukarıdaki anket yanıtlarından anlaşılacağı gibi, 
Türkçedeki ihtiyat kelimesi gevşek, kaygısız davranmamak, kararlar verirken veya planlar 
yaparken gelecekteki olası sonuçlar için şimdiden sorumluluk üstlenmek, hatta 
karşılaşılabilecek sorunlar hakkında şimdiden kaygı ve korku duyarak hazırlıklı olmak gibi 
anlamlar içerir. Ama sonuç olarak bir kelime yaşanan bir durumu temsil etmek için seçilir ama 
temsil eden kelime ile anlatılan durum arasında basit teke tek ilişki söz konusu değildir.  

Ayetlerdeki kavramı Türkçe kelime açısından biraz işledik ama çağrışımlar ve sözlüklerden 
sonra, bakmamız en gerekli yer, tabii ki, Eski Antlaşma’nın kendisidir. O zaman ihtiyatlı olalım 
ve çevrilen İbranice kelimeye biraz bakalım. 

“Özdeyişler’deki bu 
kavram bazı incelikler 
içermektedir ve bu 
nüansı yakalamak için 
böyle bir kelime seçmek 
daha uygun olmuştur.” 
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İhtiyatlı olarak çevrilen İbranice kelime  

İhtiyat kavramımızla ilgili İbranice kelime grubu şöyledir: Sıfat şekli, ‘ārȗm ( רוםע ), Eski Antlaşma’da on 
bir defa geçer (Yar. 3:1; Eyü. 5:12; 15:5; Özd. 12:16,23; 13:16; 14:8,15,18; 22:3; 27:12). İsim şekli, 
‘ormȃh (ערמה) beş defa geçer (Çık. 21:14; Yşa. 9:4; Özd. 1:4; 8:5,12) ve fiil şekli, ‘āram (ערם), da altı defa 
geçer (1Sa. 23:22; Eyü. 5:13; Mez. 83:3; Özd. 15:5; 19:25). C. H. Toy, ‘ormȃh kelimesinin temel anlamını 
“plan yapmak kabiliyeti”2olarak özetler. Fox da kelimeyi şöyle tanımlar: “‘Ormȃh birinin, amaçlarını 
(ne olurlarsa olsun) elde etmek için zeki ve kurnaz taktikleri tasarlama ve uygulama yeteneğidir.”3   

Fox’un burada söz konusu amaçlar hakkında “ne olursa 
olsun” demesi önemlidir. Bu kelime grubunun 
örneklerinin yarısından fazlası Özdeyişler kitabında 
geçer ve bu yazı serisinde işlediğimiz gibi, hikmetin bir 
yönü olarak, olumlu bir anlam taşır. Fakat, ilginç bir 
şekilde, Özdeyişler’in dışında, tutarlı olarak bu kelime 
olumsuz çağrışım yapan, hileli kurnazlıkla alakalı bir 
terimdir. Bu anlamda, Özdeyişler kitabının dışında, 
ihtiyatlı kişi kurnazdır. Sözlüğe göre, kurnaz kelimesi 
“işine gelen hususlarda çok açıkgöz olan, başkalarını 
kandırmasını bilen, kendisi kolay kanmayan” bir kişi tarif eder. Yani kurnazlık başarı kasteder ama 
prensipsiz bir başarı. McKane, ‘ormȃh kelimesinin bu olumlu veya olumsuz çağrışımı hakkında şöyle bir 
gözlemde bulunur: “Kelime olarak ‘ormȃh hep yericiliğin sınırında bulunur.”4 Bu yoruma göre, 
Özdeyişler’de “ihtiyatlı” her ne kadar takdir eden bir sıfat olarak kullanılsa bile, sanki yine de bir 
“kurnazlık kokusu” var! Bunun neden böyle olduğunu açıklamak için de McKane, Özdeyişler kitabının 
insanları “mevcut dünyayı daha iyi hale getirmek için değil, dünyanın mevcut gidişatında başarıya 
ulaşmak için” eğittiği görüşünü savunur.5 Bu noktada, şimdilik yanıtlamayacağım ama bu yazı 
serisinde zaman zaman yeniden ele alacağımız bir soru ortaya atmak istiyorum: Özdeyişler’in ortaya 
koyduğu “ihtiyatlı olmak” kavramı esasında bir nevi menfaatçilik mi? Yani, öncelikle “işimize gelen” 
konularda başarılı veya güvenlikte olmak için aranan bir nitelik midir? 

Yukarıda, ihtiyat kelimesine Türkçe bir kelime olarak baktığımızda gördüğümüz gibi, bir kelime ile 
dünyada yaşanan olay arasında basit bir teke tek ilişki yoktur. Böylece sözlükteki tanımın yanı sıra bir 
takım yakın anlamlı kelime, çağrışımlar ve örneklere bakarak kelimenin ne anlama geldiğini kavramak 
için sanki etrafında dönüp dolanarak kavrama yaklaşmaya çalıştık. Şimdi İbranice kelime düzeyinde 
de aynısını yapıyoruz. Sıfat olan ‘ārȗm kelimesi ile kökteşlerinin Eski Antlaşma’da nerelerde geçtiğini 
tespit ederek olumlu ve olumsuz çağrışımlar hakkında biraz fikir edindik ve “kurnaz” gibi temel bir 
anlama sahip olduğunu öğrendik. 

Bilindiği üzere, Özdeyişler’de ayetlerin ve hükümlerin paralel yapısı çok önemlidir. Özdeyişler’in bazı 
yerlerinde “ihtiyat” ve “ihtiyatlı”nın yakın anlamlı kelimelerine rastlayacağız. Ama bu terimin 
anlamını keşfetmek için, onunla peş peşe dile getirilen karşıt kelimeleri değerlendirmek hiç de 
yabana atılacak bir imkân değildir. Ağırlıkla inceleyeceğimiz sekiz ayet (Özd. 12:16, 23; 13:16; 14:8, 
15, 18; 22:3; 27:12) bu açıdan ele alınırsa, ilk dördünde ihtiyatlının karşıtı “ahmak” (12:16, İbranice 
’evîl [אניל]) ve “akılsız” (12:23, 13:16, 14:8, İbranice kesîl [כסיל])’dir. Waltke, ahmak veya akılsız 
anlamına gelen bu iki kelimenin kastettiği kişiler hakkında şöyle diyor: “Ahlak açısından karakterleri 
zayıf olduğu için akla aykırı bir şekilde davranırlar. Bunlar tam bir ‘odun’, çünkü bilgeliğe kulaklarını 
kapatmışlardır, çarpık olduğu halde sahip oldukları ahlak anlayışlarına yüzde yüz güvenirler ve 
dolayısıyla topluluğun yararına olan değer yargılarını çarpıtmaktan zevk alırlar.”6 Amanın! Hikmete 
duyarsız, iyiliği yanlış anlayan, kendinden çok da emin, kamu düzenini zevkle alt üst eden insanlar 
bunlar! Özdeyişler’de ihtiyatlı olmak, bunun tersidir.  

İhtiyatlı olmayı örnekleyen diğer dört ayette, ihtiyatlının karşıtı, “saf” kişidir (14:15, 18; 22:3; 27:12, 
İbranice petî [פחי]). Kutsal Kitap’ın Özdeyişler kısmında, petî kelimesini (ve bazı kökteşlerini) çevirmek 
için “budala” (bir defa, 1:22), “toy” (bir defa, 7:7), “bön” (altı defa, 1:32; 8:5; 19:25; 21:11; 22:3; 27:12) 
ve “saf” (yedi defa, 1:4; 9:4, 6, 13, 16; 14:15; 14:18) kullanılır. Bu bağlamda, ilginçtir ki, Türkçe 
düzeyinde saf kişi, sözlüğe göre, “aklı kurnazlığa ermeyen” kişidir. Özdeyişler’de “saf” (petî) kişinin 

“‘Ormȃh birinin, 
amaçlarını (ne olurlarsa 
olsun) elde etmek için 
zeki ve kurnaz taktikleri 
tasarlama ve uygulama 
yeteneğidir.” 
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temel özelliği kolay aldanır olmasıdır,7 nitekim onun hakkında, “saf kişi her söze inanır” denir (Özd. 
14:15). Eski Antlaşma’da, Özdeyişler dışında, saf kişi saflığı için suçlanmaz. Ama Özdeyişler’de 
eğitilmek büyük bir marifet, akıllanmamaksa, büyük bir ayıptır.8 Aslında, petî kolayca etkilendiği için, 
eğitilmesi de mümkündür. 1:4 ayetine göre, Özdeyişler’in hitap ettiği başlıca kesim zaten bu anlamda 
“saf” olan kişilerdir: “Bu özdeyişler... Saf kişiyi ihtiyatlı... kılmak içindir” (Özd. 1:2-4). Ama ne yazık ki, 
saf, bön kişi biraz inatçı, biraz sorumsuzca, çok da tutarsızca davranmaya eğilimli olduğu için iyiye 
doğru değil, kötü sona doğru kayabilir: “Bön adamlar dönekliklerinin kurbanı olacak” (Özd. 1:32). Gene 
Özdeyişler’e göre, ihtiyatlı kişi saf kişinin tersidir. Bu yazıyı bitirmeden önce, Kutsal Kitap’ın temel bir 
saflık örneğine bakalım. 

Önemli bir saflık örneği 

Özdeyişler’de “ihtiyatlı” olarak çevrilen ‘ārȗm sıfatı, bilgelikle ilgili Eyüp ve Özdeyişler kitaplarının 
dışında sadece bir ayette geçer. Bu ayet, “RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı [‘ārȗm] 

yılandı” diyen Yaratılış 3:1 ayetidir. Hepimiz bu ayetle 
başlayan öyküyü iyi biliriz. Havva ile Adem’in yılanla 
tanışmaları nasıl bir karşılaşmaydı? Yılan kurnazdı, en 
kurnaz yaratıktı. Fox’un ‘ārȗm’un temel anlamını nasıl 
tanımladığını hatırlayalım: “İşine gelen hususlarda çok 
açıkgöz olan, başkalarını kandırmasını bilen, kendisi 
kolay kanmayan.” Yılan öyleydi. Ne yaptığını, amacına 

nasıl ulaşacağını tam olarak biliyordu. Adem ile Havva ise çıplaktılar. İbranice metinde onların 
çıplaklığı ile yılanın kurnazlığına özellikle dikkat çeken bir kelime oyunu var. Yaratılış 2:25 ayetinde, 
Adem ile Havva’nın çıplak olduklarını belirten İbranice kelime ‘ārôm, yılanın kurnazlığını belirten 
kelimeyse, bildiğimiz gibi, ‘ārȗm’dur.9 Yani, bu son derece kurnaz düşman karşısında Adem ile Havva 
savunmasızdı. Masum, kaygısız, mutlu ve dikkatsizdi. Biraz da asiydi. Çünkü Tanrı’ya güvenmemeye, 
itaatsizlik yapmaya hazırdılar. Her şey çok güzeldi. Onlara bir şey olmazdı. “Kadın ağacın güzel, 
meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. 
Yanındaki kocasına verdi, o da yedi” (Yar. 3:6). Bu ani karar nelere mal oldu? Adem ile Havva ihtiyatlı 
değil, “saf” oldular.  

Anketimi yaparken, bazı kişilere “ihtiyatlı olma”nın Türkiye’de yaygın bir davranış olup olmadığını 
sordum. Bir kişi bu soruyu çok gülerek şöyle yanıtladı: “Biz Türk milleti olarak pek ihtiyatlı değiliz. Son 
dakika insanlarıyız. İhtiyatlı? Hayır, asla!” Ben onun yalancısıyım! Öyleyse, Özdeyişler kitabı Türk 
milletine çok yararlı olabilir. Fakat Özdeyişler kitabı yalnızca bazı ülkelerin halklarına yönelik 
yazılmamıştır. İhtiyatlı olmamak Türklerin sorunu değil, insanlığın sorunudur.  

Ama Özdeyişler bağlamında ihtiyatlı olmak öncelikle kendimizi zarardan korumak ve başarılı 
olabilmek için bir nevi “ruhani menfaatçilik” midir? Böyle olursa, Tanrı’nın bütün insanları ve özellikle 
kendi topluluğunu kapsayan güzel uyumluluk vizyonunun bir parçasını nasıl oluşturabilir? Gelecek 
yazımda Özdeyişler’deki ihtiyatlı olmanın nasıl bir davranış olduğunu geliştiren ayetlere doğrudan 

bakmaya başlayacağız. Bu soruyu da nasıl yanıtlayabileceğimiz üzerinde düşüneceğiz. 

1 Türkçe kelimelerin tanımları için genelde yararlandığım sözlük, İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (İstanbul: 
Kubbealtı, 2005), üç cilt. 

2 Derek Kidner, Proverbs (Leicester, İngiltere: Inter-Varsity Press, 1964), s. 37’de alıntılanmıştır. 
3 Michael V. Fox, Proverbs 1-9 (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2000), s. 35. 
4 Botterweck, Ringgren and Fabry (Ed), Theological Dictionary of the Old Testament, (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 

2001), C: 11, s. 364’te alıntılanmıştır. (Bundan sonra, TDOT.) 
5 A.g.e. 
6 Bruce Waltke, The Book of Proverbs, Chapters 1-15 (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2004), s. 112. 
7 Fox, A.g.e., s. 42. 
8 Fox, A.g.e., s. 43. 
9 Bruce Waltke, Genesis (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2001), s. 90-92. 

Sonnotlar 

“Özdeyişler kitabı Türk 
milletine çok yararlı 
olabilir.” 
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imlik sorusu gerçekten de bir var oluş sorusudur. “Ben kimim?”, tehlikelerle ve 
başarısızlıkla dolu yalnız bir sorudur. Aynı zamanda, vaat ve ödül içeren mutluluk 
verici bir sorudur. Şayet bu sorular bizim adımıza cevaplanmış olsaydı ne yapardık 

diye merak ediyorum? Oldukça açık ve davetkâr vaziyette önümüze serilmiş bir kimlik 
bulsaydık ardından gider miydik? Bir diğer deyişle, hayal gücümüzle uydurabileceğimizden 
çok daha büyük bir amaç taşıyan bir kimlik mi arzuluyoruz, yoksa kontrolü ele alma opsiyonu 
sunulduğunda öncelikli olarak kontrol bizdeymiş gibi hissetmeye mi ilgi duyuyoruz?  

Bireyin kimliğinde kişisel tercihler öncelikli düşünce olduğunda, ne yazık ki kimse kazançlı 
olmuyor. Bir kimlik kazanmak ve bunu elde tutmak disipline edilmiş bir erdemdir; tercihin 
mecburi olarak bilemeyeceği bir zaman ve gayret gerektirir. Tercih, yalnızca arzuyu tanır.  

Shakespeare, Romeo ve Juliet’teki sevginin doruklarını sınamak amacıyla bir sahnede bu 
kimlik ya da isim düşüncesini kullanır. Eğer etnik köken bir tercih konusu haline gelirse, şimdi 
haklı olarak takdir gören bütün çeşitlilikler bulanıklaşır. Dahası, tercihler dünyasında, birey 
son söz sahibidir. Artık hiçbir topluluk bir tarih ya da gelecek üzerinde hak iddia edemez. 
Esasında, tarihin kendisi de önemsiz ve alakasız olur... 

Kimlik ve Çarmıh 

İsa devamlı olarak insanları kendisini izlemeye çağırdı. Yaşadığı süre içinde birçok insan 
O’nun ardından gitti; en azından bir süreliğine O’na dikkatlerini verdiler. Kimi zaman, onlara 
yemek verdiği ya da iyileştirdiği için, kimi zaman da dile getirdiği şaşırtan öğretilerini 
dinlemek için. Bugün, bazı insanlar İsa’yı benzer nedenlerden ötürü izlemektedir. Bazıları 
O’nu izleyenlerden oluşan topluluğun bir parçası olmaktan elde edebilecekleri faydayı çekici 
bulur. Bazıları da sunduğu öğretişe veya sosyal 
etiğe hayran kalmaktadır. Çoğu durumda, insanlar 
eski profesörlerimden birinin, Stanley Hauerwas’ın 
dediği gibi, hayranlardır. Bu insanlar sadece 
takipçiler olarak bilinmek isteyen insanlardır; 
muhtemelen gerçekten takip etmek istemiyorlardır. Sonuç olarak, İsa’nın ardından gitmeyi 
dilediklerini duyduğumda insanlara bir soru sormayı çok seviyorum. Bu soru çeşitli şekillerle 
sorulabilir ama eninde sonunda şuna çıkmaktadır: “Hangi İsa’nın ardından gitmek 
istiyorsun?” Büyük öğretmen ya da ahlak bilgini İsa’nın ardından gitmek bizim için kolaydır. 
Sorunlarımızı rahatlatan İsa’nın ardından gitmek de aynı şekilde kolaydır. Bazıları, sonunda 
yeryüzünde Krallığını kuracak olan savaşçı İsa’ya bile ilgi duyuyor olabilir. Ama çarmıhı 
taşımış olan İsa’nın ardından gitmek son derece güçtür. Sorun şu ki, çarmıhı taşıyan İsa bizi 
çarmıhı nasıl taşıdığını seyretmeye çağırmadı. O bizi kendi çarmıhımızı taşımaya çağırdı; bizi 
ölmeye çağırdı! Bu, birçoklarının ardından gitmek istemeyeceği bir İsa’dır. 

Problem belki de beklentiler problemi olarak ifade edilebilir. Bizlere genellikle yaşam suyu 
ve canlarımıza şifa sunan İsa gösterilir; ki ikisi de gerçektir. Kimi zaman bizlere, her yanlışı 
düzelterek ve ekonomiyi yoksulluğu neredeyse yok edecek şekilde yeniden düzenleyerek 

K 

Kitap 

“Hangi İsa’nın ardından 
gitmek istiyorsun?” 
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yeryüzüne adalet getirecek olan İsa’ya dair bir parıltı verilir; bu vaatte de gerçeklik payı 
vardır. Ama çarmıhı sırtımıza alıp son bir kez tepeye tırmanmaya nadiren çağrılırız. 
Beklentilerimiz ve nihayetinde kimliğimiz de, çarmıha gerilmiş bir yaşamı kucaklamaktan 
ziyade, rahatlama ve zaferle ilişkilendirilir. Kurtuluşun, bir şeyler için kurtulmak olduğundan 
ziyade, bir şeylerden kurtulmak olduğuna inanırız. Bu beklentiler, kimliğimiz olduğuna 
inandığımız çoğu şeyi besler. Bir şeylerden kurtulduğumuza inandığımızda, Hristiyanlar 
olarak kimliğimizi sonunda kendi doğamızın tufanından kurtulacak olan günahın 
kurbanlarıyla özdeşleştiririz. Bir şeyler için kurtulduğumuzda, Hristiyanlığı benimsenecek bir 
yaşam ve izlenecek bir yol olarak görürüz. Burada gerçek dışı bir ikilem yaratmak 
istemiyorum; hem –den hem de için vurguları kendi içlerinde gerçeklik unsurları 
barındırmaktadır ve birbiriyle dostça bir gerilme halinde tutulmalıdır. Benim korkum -den’in 
uğruna için’i tipik olarak unutmamızdır. Bunun bir sonucu olarak, kimliğimiz teselli ve 
rahatlama bereketlemesine doğru eğilmektedir. Böyle bir bağlam, çarmıh merkezli veya 
çarmıh taşıma merkezli bir yaşam sürdürmek kulağa çok sert gelir ya da en azından çok fazla 
“iyi şeyler yaparak kutsal kılınma”ya veya daha da kötüsü “iyi şeyler yaparak kurtuluş 
edinme”ye dayalı gelir. Ama çarmıhı taşıyan İsa’nın ardından gittiğimizde, sürekli çarmıhın 

gölgesinde bir yaşam sürmenin benzer zorluğuna 
çağrılmıyor muyuz? Bizim için oluşturulan düzene 
uygun yaşamak için İsa gibi muamele görmeyi ve 
İsa gibi acı çekmeyi ve hatta İsa gibi gayret 
göstermeyi beklemiyor muyuz? 

Elçi Pavlus, kiliselere mektuplarında aklında teknik 
bir terimmiş gibi görünen bir ifadeyi sık sık kullanır. 
İfade terminolojisi açısından basit, ancak ima 
açısından derindir: Mesih’te. Burada Pavlus’un 
Mesih’te ya da Mesih’le yaptığımız, yani Mesih’in 
başardığımız ve tamamladığımız şeylerde aracı 

olduğu durumlar hakkında konuştuğunu düşünmüyorum (Filipililer 4:13). Pavlus’un imanlılar 
olarak varlığımızdan, kimliğimizden bahsettiğini düşünüyorum. Onun gözünde Mesih’le öyle 
yakın tanımlanırız ki, teknik olarak Mesih’te görülürüz. 

Ama şimdi Yasa’dan bağımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve 
peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. 
Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.  İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın 
lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve 
imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip 
daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni 
aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. (Romalılar 
3:21-26) 

Bu ayetler, Mesih’te olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili mükemmel bir sezi sunar. Mesih’te 
olmanın başlıca boyutlarından birisi, O’nun doğruluğunun yönetiminde olmaktır. Mesih’in 
doğruluğu imanlının yaşamına öyle bir geçerli sayıldı ki artık imanlı Mesih’in kanıyla 
arındırılmış görülmektedir. Böylece, Tanrı imanlının günahlarını görmeden geçer, imanlıyı 
Mesih’te doğru olarak görür. İman eden kişiler, İsa’nın doğruluğuna öyle yoğun dahil olurlar ki 
Tanrı artık onların yaptıklarını değil, onlarda İsa’yı görür. Martin Luther buna büyük takas 
demektedir; günahlarımız Mesih’in doğruluğuyla takas edilmiştir. Takas, elde edebileceğimizi 
ya da hakkımız olduğunu düşündüğümüz herhangi bir ödüle değil, lütfa dayanmaktadır. 

“Çarmıhı taşıyan İsa’nın 
ardından gittiğimizde, 
sürekli çarmıhın 
gölgesinde bir yaşam 
sürmenin benzer 
zorluğuna çağrılmıyor 
muyuz?” 
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Pavlus Mesih’in doğruluğunun günahı örtüp imanlıya Tanrı’nın önünde doğru bir duruş 
kazandırdığı gerçeğini açıkladıktan sonra, aynı temayı imanlının yaşamına uygular. Pavlus, 
Mesih’in aklanmada doğruluğunun konusundan, Mesih’in doğruluğunun halen işlenmekte 
olan günah sorununa uygulamaya geçer.   

Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleştiysek, O’nunkine benzer bir dirilişte de 
O’nunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan 
kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü 
ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. 

Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü 
Mesih’in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık O’nun 
üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. O’nun ölümü günaha karşılık ilk ve son 
ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece 
kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın. (Romalılar 6:5-
11) 

Mesih’te olanlar “günaha karşı ölü”dürler, yani, 
Mesih’le, Mesih sayesinde, günahı yenen birine 
dönüşme yetisine artık sahiptirler. Günah artık 
“Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri” olanlar üzerinde 
efendi değildir. İmanı olan kişi artık günahla ve 
günahın gücüyle girdiği günlük savaşında mücadele 
etmesi için aktif hale getirilmiş olan İsa’nın 
doğruluğuna sahiptirler. Mesih’te yaşayanlar olarak 
kutsal kılınmamız, yani çağrımıza uygun olarak 
yaşam sürmeye ayrılmamız demektir. Bu, günahların hepsinin yenilgiye uğratıldığı anlamına 
gelmez; imanlının yaşamında hâlâ çeşitli kısımlarda varlığını sürdürüyor olabilir. Ama artık 
Mesih’te olanlar Ruh’un gücü aracılığıyla bireysel günahlarını yenebilme gücüne sahiptirler. 
Eninde sonunda, Mesih’in doğruluğu imanlının yüceltilmesiyle sonuç bulacak, yaşamındaki 
bütün günahları yok olacak. Pavlus’un sonunda Romalılar 8’de ulaştığı nokta budur. 

Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden 
belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.  Tanrı önceden belirlediği 
kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.  Öyleyse buna ne diyelim? 
Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? (ayet 29-31). 

Yüceltilme, İsa’yı görkemiyle göreceğimiz zaman (1. Yuhanna 3:2) sonunda elde edilecek. 
Mesih’in doğruluğunun sonunda, tıpkı ay tutulmasında olduğu gibi, yaşamlarımızı tamamen 
kaplayacağı nokta budur. 

Mesih imanlısı aklanmada Mesih’in doğruluğuyla kaplandı, kutsal kılınmada doğruluk 
aracılığıyla dönüştürüldü, doğruluğu aracılığıyla yüceltilerek tümüyle yenilenecektir. 

Bir insan Hristiyan olduğunda, kimliği, örneğin yaşam alışkanlıkları, kesin olarak değişir. 
Pavlus Galatyalılar’a, “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih 
bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda 
eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum” (Gal. 2:20) şeklinde açıklama yapmıştır. Hepimiz 
bunu teşvik veren bir ayet olarak görürüz; Mesih artık yeni Hristiyan yaşamlarımızda zorunlu 

radikal değişikliği gerçekleştirmek için Ruhu aracılığıyla içimizde yaşamaktadır. Ancak ben 
burada “artık ben yaşamıyorum” ifadesine kısaca odaklanmak istiyorum. Pavlus kimliğinin ve 
yaşamının kendisinden çok daha üstün olan bir şey için kaybedildiğini düşünmektedir. 
Ayetlerin bağlamına bağlı kalırsak, Pavlus Mesih’teki var oluşunun Yasa altındaki daha önceki 

“Mesih’te yaşayanlar 
olarak kutsal 
kılınmamız, yani 
çağrımıza uygun olarak 
yaşam sürmeye 
ayrılmamız demektir.” 
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var oluşuna zıt olduğunu görür. Burada kesinlikle Pavlus’un Musa’nın Yasası’nı yerine getiren 
Yahudi kimliğinin, eski var oluşunun önemli bir boyutu olarak gördüğünü anlıyoruz. Pavlus 
bir noktada Yasa altındayken başardıklarından gurur duymaktaydı (Flp. 3:4-6). Ancak bu 
ayetlerin kapsamını gözden kaçırmayalım. Pavlus’un Yasa altındaki varlığı “artık yaşamayan” 
kısmına aitti ama dahası var. “Artık yaşamıyorum” ifadesi, kimlikte bir değişim yaşandığını 
anlatır. Pavlus’un daha önceki tüm var oluşu gitmiştir, yeni var oluşu sadece İsa’dadır. 
Pavlus’un fiziksel varlığının tamamı, “şimdi bedende sürdürdüğü” Mesih’in yaşamıyla 
karakterize edilmektedir, çarmıha gerilmiş bir yaşamdır! 

Bizim için imalar çok geniş. Oluşturmak ve sürdürmek için çok emek sarf ettiğimiz 
kimliğimizden vazgeçmeye hazır mıyız? Yaşamlarımızın bizden daha üstün olan bir şeyler 
uğruna kaybedileceğini düşünmeye hazır mıyız? Bu, çarmıhın cesur ifadesidir! İsa nefesten 
daha yüce bir amaç uğruna yaşamını feda etti. 

Bunun sonuçları hayret verici! Eğer yaşamımı ve 
kimliğimi yücelik uğruna kaybedilebilecek bir 
şey olarak görürsem, başkalarına hizmet etmek 
anlamlı hale gelir. Başkalarına hizmet etmek 
doğalında ancak karşılığında bir şey beklersem 
denklik bulur; ancak Tanrı tarafından bana ebedi 
bir ödül bahşedilirse varsayılır. Böyle bir 
bağlamda başkalarına hizmet etmek yalnızca 
göksel bir ödülle anlamlı olur, esas bir değeri 
yoktur. Hâlâ değeri ölçme merkezinde ben 
varımdır ve kazancım nihai ödüldür. Peki, yapılan 

hizmet o işin ödülüyse? İnsanlara hizmet edeyim diye hizmet etmekten keyif alabilir miyim? 
Kesinlikle. Başkaları benim hizmetimi gördüğünde ve bunun bir sonucu olarak Tanrı’yı 
övdüklerinde Tanrı yüceltilir. Hatta dahası, İsa gibi davrandığımda, başkalarına hizmet ederim 
ve böylece başkalarının görmesi için Tanrı’nın karakterini sergilemiş olurum. Ama var 
oluşumda bir alçakgönüllülük görür müyüm? Kimliğimle ilgili bir alçalma görür müyüm? 
Hizmet çıtasını kimliğim ölçüsünce tutabilir miyim? İsa bir hizmetkârdı (Markos 10:45); 
sadece bir hizmetkâr olarak davranmadı. Evet, şimdi beden almış olan Tanrı olduğunu ve 
evrenin kralı olarak geri döneceğini biliyoruz. Ama bu yaşamda ardından gittiğimiz İsa, 
çarmıhı taşıyan İsa’dır; ardından gittiğimiz İsa yaşamını feda etmiş ve bizleri de aynısını 
yapmaya çağıran İsa’dır. “Tanrı özüne [morphē] sahip”, “kul özü almış” (Flp. 2:67) İsa’dır. 
Tanrı’nın özüne sahip olması açısından İsa gibi olamayacağımıza rağmen, O’nun gibi bir kul ve 
hizmetkâr olabiliriz. Hedefimiz sadakat olduğunda acılara dayanabilir ve fedakâr olabiliriz; 
hedefimiz ün, servet, güvende olma, hoşnutluk veya Tanrı için büyük bir iş yapmak 
olduğunda her zaman başarısız olacağız. “Aferin iyi ve güvenilir köle” (Mat. 25:14-30) övgüsü 
bazı sıra dışı, görkemli başarı patlamalarıyla değil, gündelik temele dayanarak kazanılır. 

İsa gibi yaşamaya niyet edilir. Geçici amaçlar için bir karakteri benimseyen bir aktör gibi 
değil, İsa’nın yaşamını benimseyerek hayata geçirmeliyiz. Hristiyanların her alanda gerçekten 
de kalpleri, canları, akılları ve kudretleri Mesih gibi olabilecekleri bir şekilde İsa’nın yaşamını 
taklit etmeleri gerekmektedir. Belki de İsa’nın Kutsal Yazılar’da anlatılan yaşamı, bizler 
O’nunla özdeşleşebilelim ve O’nun gibi düşünebilelim, hareket edebilelim diye bu kadar 
detaylı ve renkli tasvir edilmektedir. 

İsa’nın düzeniyle yaşamak, sadece İsa’nın yaptığı şeyleri birebir yapmaktan ibaret değildir. 
Belirli bir şekilde davranmak tek başına yeterli değildir; tutum ve karakter açısından da İsa 
gibi biri olmalıyım. Bu muhtemelen İsa gibi olmanın en zor kısmıdır. Herkes belli başlı 

“Oluşturmak ve sürdürmek 
için çok emek sarf ettiğimiz 
kimliğimizden vazgeçmeye 
hazır mıyız? Yaşamlar-
ımızın bizden daha üstün 
olan bir şeyler uğruna 
kaybedileceğini düşün-
meye hazır mıyız?” 
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eylemleri hayata geçirebilir ve bir süreliğine taklit edebilir. Ama Mesih’te bizlere verilen 
kimliğe gerçekten sahip olmak ve O olmak meydan okuyucudur. Ne yazık ki, bu meydan 
okuma genelde Mesih benzeyişinde olmayı maskeleyen bir mükemmeliyetçiliğe yol açar. 
Hristiyanlar genelde Mesih’in yüreğine sahip olmayı daha öğrenmeden, yaşam biçimini ve 
alışkanlıklarını benimserler. Mesih’e benzer yaşam sürüyor gibi davranmada uzmanlaşırız ve 
insanların önünde çok az ya da neredeyse hiç şeffaf yönümüz yoktur. Aslında sürekli olarak, 
gerçekte kim olduğumuzu insanlar öğrense Hristiyanlığımızı sorgulamaya yönelirler 
korkusuyla yaşarız. Böylece rol yapmaya ve neredeyse şizofrenik bir var oluş içinde gitgide 
derine batmaya devam ederiz.... 

Hatta kendimizi bir günahkâr olarak görmemiz ve kurtuluşa duyduğumuz ihtiyaçtan söz 
etmemiz bile, sadece kişisel farkındalık seviyesinde kalırsa veya belirli bir problemin belli 
yanıtı olarak kalırsa, kimlikteki benlik gücünü asla yenmeyecektir. Bundan daha kapsamlı bir 
şeye ihtiyacım var. Benim kimliğimin yerine bir başka şey geçmeli: İsa’nın kendisi! Ancak 
kendimi Mesih’te yeni bir yaradılış olarak tanımladığımda, bir günahkârın kimliğinden çok 
daha güçlü bir kimlikte yaşayabilecek yetide olurum. Dahası, ancak kendimi Mesih’te yeni bir 
yaradılış olarak tanımladığımda, kimliğimi özerk benliğim içinde oluşturup sürdürme 
sorumluluğumun baskısının şiddetli saldırısına dayanabilirim. 

Mesih’teki kimliğimiz, kurtuluş eylemiyle ilgili 
faydacı bir beyandan çok daha fazlasıdır. Kesinlikle, 
bizim için çok fazla şey yapmıştır. Ama aynı şekilde 
bizlerde bazı şeyler yaptığı da doğrudur. Bizi öyle 
bir değiştirdi ki O’nun kimliği bizimkiyle bir tutuldu. 
Herhalde, kimliğimizi kaybetmeye dair ufacık bir düşünce bile tüylerimizi diken diken eder. 
Ancak kimliğimiz evrenin Kralı’na kök saldığında, kaybımızla baş edebiliriz. Mesih’te olmanın 
değeri kıyaslanamaz. Bizim yerimize feda ettiği yaşamının bize kazanç, O’na ise kayıp 
olmuştur.  Belki o yüzden O’nun kimliği sevgi, merhamet ve lütuf gibi terimlerle anlatılır. Bu 
kimliklere bir isim verilseydi bakış açımız değişir miydi diye merak ediyorum. Adım ‘İyi kalpli’ 
olsaydı farklı olur muydum? 

İsa, bir düşünceden veya tarihsel bir gerçekten çok daha fazlasıdır. Varlığının ardından 
gidenler tarafından benimsenmesi gereken, yaşayan bir Kişi’dir. Bundan daha büyük ve üstün 
bir kimlik hayal edemiyorum. Dahası, bundan daha iyi bir yaşam da hayal edemiyorum.  

Kaynak: Yayımlanmamış bir el yazısından alıntılardır; yazarın izni alınarak kullanılmıştır.  

 

 

 

“Benim kimliğimin 
yerine bir başka şey 
geçmeli: İsa’nın kendisi!” 

“Kimliğimizin, bizim başarımızın, gücümüzün 
veya ünümüzün üzerine köklendiğini değil 
Tanrı’nın sonsuz sevgisi üzerine kurulu 
olduğunu ne kadar benimsersek, yargılama 
gereksinimimizden o kadar kurtuluruz.” 

Henri J. M. Nouwen 
Here and Now: Living in the Spirit (Spring Valley, New York: The Crossroad Publishing Co., 2006) 
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Antioch on the Orontes: “…where the disciples were first called Christians…” 
M. Grazia Zambon, Domenico Bertogli, Oriano Granella 

(Parma, İtalya: Edizoni Eteria, 2005) 

üm dinlerin anılarında bilhassa kutsal olan yerler vardır. 
Bütün Hristiyanlar için Yeruşalim ve Roma dahil Antakya 
şehri bunlardan biridir. Antik dünyada çok az sayıda büyük 

şehir yaygın bir şekilde bilinen “büyük Antakya” kadar ünlüydü. 
Roma ve İskenderiye’den sonra, Roma İmparatorluğu’ndaki en 
büyük üçüncü şehirdi. Siyasi açıdan İ.S. ikinci yüzyılda Doğu 
Asya’da Roma siyasetinin merkeziydi. Asya’yı Akdeniz’e bağlayan 
başlıca yollar üzerindeki coğrafi konumu ve etrafını çevreleyen 
bölgenin sağladığı doğal kaynaklar, zenginliğinin temellerini 
oluşturuyordu. Ancak Antakya ayrıca, Arami ve Helenistik 
kültürlerin ilk defa bir araya geldiği yerdi ve bu kültürel ortak 
yaşam şehre, İskenderiye’nin yanı sıra Doğu Asya’nın entelektüel 
merkezi olma ününü kazandırmıştı.  

Antakya ve ilk Hristiyan topluluğu 

Neden Antakya? Elçilerin İşleri’nde anlatılanların yaşandığı dönemde, Antakya iki yüz bin 
köle dahil, neredeyse yarım milyon yerleşik halkı bulunan bir şehirdi. Olağanüstü 
mozaikleriyle Roma köşkleri imparatorluğun her yerinden nüfuzlu insanlara ev sahipliği 
yapıyordu. 

Aristo’nun geleneğinde önemli bir felsefe okulu, Helenistik öğreti ve Grekçe dilinin merkezi, 
güçlü bir Yahudi kolonisi (Suriye’deki en büyük koloni), en üst sınıf ticari bir liman (Seleucia; 
Silifke), Suriyeliler ve Grekler, Kildaniler, Yahudiler ve Romalılar dahil olmak üzere heterojen 
bir nüfus... Bunlar, dönemin Antakyası’nın birçok yüzünden sadece birkaçıdır. Şehirde birçok 
tüccar, birçok aylak, birçok filozof ve retorik uzmanı, birçok şarlatan, birçok zengin vatandaş 
ve daha çok köle bulunmaktaydı. Dönemin diğer bütün büyük kentleri gibi, ortak bilim ve 
cehalete vardı, erdeme ve erdemsizliğe, ulvi ve aşağı tutkular dini iklim Grek pagancılığa 
aitti; şehrin en çok onurlandırılan ilahı, Defne’deki tapınağı dünyaca ünlü olan güzellik ve aşk 
tanrısı Apollo’ydu. 

Antakya’daki ilk Yahudi topluluğu 

Büyük Yahudi topluluğu daha çok güney kısımda yaşamaktaydı. 

T 

Tarih 
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Göçmen Yahudilerin bu büyük mevcudiyeti, Pers döneminde kendilerine karşı gösterilmiş 
olan hoşgörü, hatta bazı durumlarda destek politikasıyla kısmen açıklanabilir. Yahudi 
göçmenlerin yasal statüsü esasında iki noktaya dayanıyordu: idari ve cezai. 

Topluluğun dini ve sosyal yaşamını düzenleyen Yahudi yasasının tanınması, Yahudi 
kolonisine kentsel yaşamlarını ve yerel idarelerini oluşturma bağlamı içinde belli ölçüde 
bağımsızlık verdi... Yahudi sakinlerin ve kolonicilerin haklarının tanınması, onlara, sinagog 
çevresinde merkezlenen, ihtiyar heyetinin oluşturduğu bir konsey tarafından yönetilen 
topluluklarının düzenini yürütmelerinde Roma mahkemelerinden göreceli bir bağımsızlık 
sağladı. 

Resmi dine ya da toplum düzenine müdahale etmedikleri müddetçe normalde yerel 
kültürlere ve kurumlara hoşgörülü olan Roma yönetimi, Yahudilere ayrıcalıklı bir konum 
sağladı; onları yemin etmekten, askeri hizmetten ve imparatorluğun resmi ilahlarına karşı 
dini sorumlulukları yerine getirmekten muaf kıldı. Bunun yanı sıra topluluk sık sık ticaret, 
yolculuk, haclar aracılığıyla, tapınak için yıllık vergilerini göndererek, her Yahudi yetişkinin 
ibadet amacıyla yarım şekel gönderme zorunluluğuyla ve Sanhedrin’in dini ve litürjik 
talimatlarına itaat ederek ana vatanlarıyla dengeli bağlantılarını sürdürdü. Helenistik kültürle 
etkileşime geçmek, Yahudi göçmenleri dönemin en iyi kültürel denkleriyle verimli bir değiş 
tokuş içine girerek kendi dini geleneklerini yeniden düşünmeye teşvik etti. 

Böylece İbrani diasporası, paganlar arasında uzun 
bir misyonerlik deneyimi elde etti. 

Giuseppe Flavio, çok sayıda Grek’in Yahudilere dini 
kutlamalarda katıldığını belirtmiştir. Tek tanrı 
inancı ve Yahudi etiğinden etkilenerek, birçoğu 
Yahudiliğe geçti, ya “dinden dönenler” ya da 
“Tanrı’dan korkanlar” olarak. 

Paganların Yahudiliğe sempatisi, çok tanrılı 
inançların ciddiyetsizliğinden ve mistik kültlerin 

kültürünün iğrenen soylu kişiler için katı Yahudi tek tanrılığın çekiciliğinden kaynaklandı. 
Yahudi geleneğinin yüksek ahlaki idealleri, Stoik felsefesinin etik duygularıyla farklı 
ölçülerde insanların etkilendiği bir çevrede verimli bir toprak buldu.  

Roma yöntemi tarafından oluşturulan açık kültürel iklim ve toplum düzeni, Antakyalı 
Yahudilerin diğer yerlerde görülen kapalı, agresif fanatikliğin içine düşmesini önlüyordu. 
İskenderiye ve Pergamum’un aksine Antakya, Helenistik medeniyet ile Doğu kültürleri ve 
mistik kültler arasında derin etkileşimin yaygın görüldüğü son derece kozmopolit bir şehirdi. 
Bu kültler kurtuluş, yeniden doğuş ve öbür dünyada yaşam vaatlerini yaygın bir şekilde 
duyurdular. (Müze, Soteria – Kurtuluş’u – temsil ederek görkemli bir mozaik muhafaza 
etmektedir.) 

Bu uzun ortak yaşamın sonucu İ. S. birinci yüzyıldaki Antakyalılar, entelektüel yönden seçici 
ve dini sorgulamaya güçlü bir meraka sahip olmalarıyla ayırt ediliyordular. Böyle bir şehir, 
Yahudi geçmişli Hristiyanlar ile pagan geçmişli Hristiyanlar arasındaki etkileşim için ideal 
ortamı sağlıyordu.  

“Antakya, Helenistik 
medeniyet ile Doğu 
kültürleri ve mistik 
kültler arasında derin 
etkileşimin yaygın 
görüldüğü son derece 
kozmopolit bir şehirdi.” 
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“Hristiyan” ismi 

Bu çok yönlü şehirde Nasıralı İsa’nın öğrencilerine ilk defa “Celileliler” ya da “Nasıralılar” 
değil, “Hristiyanlar” dendi (Elç. 11:22-26). Tanımlama bu grubu İsa’ya, Mesih’e inanmayan 
Yahudilerden çok açık bir şekilde ayırıyordu. 

Hristiyanlar ismi, Sezarcılar ya da Hirodesçiler gibi, bir generalin askerleri, siyasi fanatikler 
gibi “Mesih partizanları” olarak tanımlandığından kulağa siyasi gelmiş olabilir. “Meshedilen” 
anlamına gelen Grekçe bir kelime olan “Hristos” unvanı Mesih’i tanımlamak için 
kullanılıyordu, uygun bir isimdi ve Hristiyanlar ya da Mesih takipçileri bir mezhep olarak 
görülmekteydi. Paganlar için güçlü bir kelime olan Hristos, “iyi insan” anlamına gelen Hrestos 
oldu; bu kolay kelime oyunlarında Antakya halkının özellikle çok becerikli olduğu 
görülmekteydi. 

Ancak sıradan bir lakap gibi görünen kelimenin ardında derin bir gerçek yatmaktadır. 
Antakya’da kilise nitelik kazandı, sonunda da Roma dünyası bunu güvenceye alacaktı. 
Topluluğu “Hristiyan” diye nitelendirmek, onların Mesih’le bağlantısını itiraf etmek anlamına 
geliyordu.  

Elçilerin İşleri’nde (11:19-26), İstefanos’un şehit 
edilmesi ile topluluğun oluşması arasında yakın bir 
ilişki kurulmaktadır; neredeyse Mesih için cesurca 
dökülen bu kanın meyvelerinden biri olduğunu 
söylüyor gibidir. 

İsa’nın öğrencileri, İstefanos’un öldürülmesinden 
sonra başlayan ve kilometrelerce öteye yayılan 
zulümlerin sonucunda Yeruşalim’den kaçmak 
zorunda kaldı. Bazıları Girit’e, bazıları Kıbrıs’a doğru yola koyuldu, kimileri daha da kuzeye 
gitti ve İ.S. 37 civarında büyük Antakya şehrine geldi. Başlangıçta İsa’nın müjdesini, Mesih’i, 
yalnızca bazı Yahudi topluluklarına duyurdular; daha sonra, bazıları zaten Yahudiliğe sempati 
duymakta olan Apollo’ya ve Zeus’a tapanlarla da konuşulmaya başlandı. Bu insanlar diaspora 
sinagoglarının cazibesine kapılmıştı, ancak sünnet ritüeli ve Musa’nın yasasını gözetmenin 
zorluğundan dolayı Yahudi olmaya isteksizlerdi. Din hakkında konuşmaya ve kurtuluşun 
duyurulmasına açık olan bu adamlar arasında Hristiyanlığın ilk takipçileri ortaya çıktı.  

Barnaba, Saul ve Petrus 

Suriye’nin başkentindeki paganların Hristiyan olması haberi Yeruşalim’deki topluluğa ulaştı; 
hemen Barnaba’yı Antakya’ya gönderdiler, çünkü esasında Kıbrıslıydı ve o bölgeyi herkesten 
daha iyi biliyordu.  

Barnaba, daha sonra, olaylı iman etme olayından sonra (Elç. 9:1-19) memleketi Tarsus’a 
çekilmiş olan Saul’u, yani Pavlus’u, çağırdı. Barnaba onunla tanıştı ve derin imanı ve Kutsal 
Yazı bilgisini takdir etti: Pavlus da kendisini Yeruşalim’deki elçilere Saul olarak tanıttı, 
kiliseye zulüm eden biri olarak eski imajının yarattığı korku ve utanma hissinin üstesinden 
cesur bir şekilde geldi. 

Barnaba Saul’la birlikte Antakya’da bir yıldan fazla kaldı. 

Barnaba “Kutsal Ruh ve imanla dolu iyi bir adamdı”, dengeli ve uzlaşmacıydı; Pavlus kiliseye 
öfkeyle zulmetmiş ve Şam yolunda iman etmiş biriydi. Zorlu bir ortaklıktı ama karma kültürlü 
Antakya Kilisesi için değerliydi de. 

“Topluluğu ‘Hristiyan’ 
diye nitelendirmek, 
onların Mesih’le 
bağlantısını itiraf etmek 
anlamına geliyordu.” 



Asi Nehri’nde Antakya ~ Zambon, Bertogli, Granella 
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Tarih 

 

Öğretileri ve yetkili, “bulaşıcı” varlıkları topluluğun imanda büyüyüp güçlenmesine yardımcı 
oldu. Ama sünnet hâlâ bir engeldi. Musa’nın yasasını yerine getirmek ile yeni din arasında 
tarihi bir tartışma yaşanıyordu (Elç. 14:26 - 15:1-35). Kurtuluş yolu olarak Yasa’nın katı bir 
şekilde yerine getirilmesi üzerine odaklanan özellikle Ferisilerin dayattığı din, yeni iman ile 
Yahudilik arasındaki ilişkiyle ilgili, Hristiyanlığın gerçek kimliği üzerinde belirleyici bir etki 
yaratıyordu. Ciddi bir problem oluşturan bu tartışma ilk kez Antakya’da kendini göstermişti. 
Yahudiliğin gereklilikleri ve sünnet Hristiyanlar için de gereklilik miydi, değil miydi?  

Sorun, pagan geçmişi olan Hristiyanların Musa’nın Yasası’ndan muaf olduğu bildirgesiyle 
sözde “Elçisel Yeruşalim Konsili”nde çözüldü. 

Elçilerin İşleri’nde kaydedilen bu elçisel hüküm (Elç. 15:23-29), Yeni Antlaşma’daki en eski 
metinlerden biri olarak düşünülmektedir ve 49-50 yıllarında bir tarihe aittir. Bu hükümde 
elçiler ve ihtiyarlar, Antakya’da, Suriye’de ve Kilikya’da paganlıktan Hristiyan olan 
kardeşlerine bazı kurallardan söz ederler ve kilisenin ilk dönemindeki en hassas sorunlardan 
birini çözerler: Hem Müjde’nin özgürlüğünü hem de kilisenin birliğini korumak. 

Bir zaman sonra Petrus Antakya’ya gider ve bu konu tekrar gündeme gelir. Petrus’un önce 
paganlıktan iman eden sünnetsiz Hristiyanlarla birlikte özgür bir şekilde yiyip içtiği, daha 
sonra, Yakup taraftarlarından bazıları tarafından yıldırılınca belirsiz bir şekilde davrandığı 
bilinmektedir. Bu gerçek, Hristiyan inancıyla ilgili doğru bir anlayış oluşmasına engel teşkil 
ediyordu. Pavlus Petrus’a açık bir şekilde karşı çıkmakta tereddüt etmemişti (Gal. 2:11-14). 
Antakya’daki topluluğun gerçekle yüzleşmeye cesareti vardı. Petrus’un Antakya’da 
bulunuşuyla ilgili daha fazla şey bilmiyoruz, ne kadar süre orada kaldığını da. Daha ileri 
tarihlere ait metinler, yerel kilisenin ilk gözetmeni olduğunu söylemektedir ve kesinlikle 
şehri ziyaret eden on ikilerden ilkiydi.  

Kaynak: Önsöz ve s. 36-53 alıntılandı. İzin ile kullanıldı.  

 

İsa, Petrus ile Zebedi’nin iki oğlunu yanına 
aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya 

başlamıştı. Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. 
“Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun.” 

(Mat. 26:37-38) 

 

 

Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua 
etmeye başladı. “Baba” dedi, “Mümkünse bu 
kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim 

değil, senin istediğin olsun.”  
(Mat. 26:39) 

Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle 
dua etti. Teri, toprağa düşen kan damlalarını 

andırıyordu. (Luk. 22:44) 

 

Kederliyken yaşadıklarım İsa’ya da olsaydı, 
O’nu tanımayan birisi gelip  

O’na şöyle derdi… 

TANRI’YA BİRAZCIK 
DAHA İMANIN 
OLSAYDI, 
YAŞADIĞIN BU 
ŞEYTANİ KEDER 
KENDİLİĞİNDEN 
YOK OLURDU, İSA. 
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 İsa’yı İzleyenlerin Adı  
 G. Ghiberti  Y.M. 

 

ristiyanların tarih boyunca birçok ismi oldu. İlk isimleri, ki bunu özellikle seviyorlardı, 
efendileri İsa’ya göndermede bulunan muhtemelen “öğrenciler”di. İsa, ilk önce kendi 
bölgesi Celile’de ve daha sonra Yeruşalim’de gezgin öğretmen olarak bilinmekteydi. 
Ölümü ve dirilişinden sonra çok daha fazla izleyici ilk öğrencilerine katıldı ama hepsi 

hâlâ eski isimleriyle anılmak istiyorlardı, çünkü yeniden dirilmiş olan “Efendileri”nin aralarında 
olduğuna inanıyorlardı ve “O’nun ardından gitmeye” devam etmek istiyorlardı. 

Elçilerin İşleri (11:26), “öğrencilere ilk kez Antakya’da Hıristiyan” [Thomas Cosmades çevirisi] 
denildiğini bizlere söylemektedir. Farklı bir isimdi, kalıcı olacak türdendi, ancak başlangıçta şimdi 
hayal edebileceğimizden çok daha fazla probleme yol açtı. 

“Hristiyan”, Latinler arasında yaygın olan ve Grekler tarafından da kabul edilen bir özlü söz temeli 
üzerine kurulmuş bir isimdir. Bir kişinin adıyla başlıyor (ya da bir yer, Asya’dan Asyalı’nın 
türemesi gibi) ve bir ekle bitiyordu; birinin takipçilerini ya da parti üyelerini tanımlamak için 
kullanılan bir ekti bu. Böylece Pompei’den Pompeililer, Sezar’dan Sezarcılar, Hirodes’ten 
Hirodesçiler vb. doğdu. Buna göre Hristiyanlar Mesih’i izleyen kişilerdi. 

Bu adı kullanan ilk insanlar Hristiyanlar değildi ve onları tanımlamak için bu kelimeyi kullananlar 
kesinlikle Yahudiler de değildi. Dini bir grup için kullanılan bu ismin ardında, dini liderlerinin ve 
hatta üzerine çok konuşulacak olan ilahlarının Mesih olduğu düşüncesi saklıydı. Paganlar bir 
gerçeğe dikkat çekti ki bu gerçek yeni bir şey değildi; çünkü bir sürü dini hareket ve ilah vardı ve 
daima değişiyorlardı. Muhtemelen isme ne övgü hissiyatı ne de alaycı bir anlam yüklüyorlardı. 
Her şeye rağmen, bu yabancı “Mesih’in kim olduğu konusunda gerçekten de emin değillerdi (kimi 
zaman “Hras” diyorlardı; dolayısıyla takipçileri de “Hrastiyanlar”dı). Ama Yahudiler biliyordu 
(“Hristos” kendi kelimelerinin Grekçe çevirisiydi) ve bu isim Mesih’in, kendilerine vaat edilen ve 
bekledikleri kurtarıcının Nasıralı İsa olduğunu ima ettiğinden, bu ismi sevmemiş olabilirlerdi. Ama 
Hristiyanlar bile bu ismi kendileri için kullanmamış olabilirler. Öncelikle, “Mesih” özel bir isim 
değildi, kişinin karakteristik özelliklerini tanımlıyordu (“meshedilen” anlamına geliyordu, Mesih 
meshini almış olan kişi), tıpkı “Efendi” veya benzer bir sıfat gibi ve bu niteliğe sahip olan kişiye 
“İsa” diyorlardı. İsa’dan türeyen herhangi (“İsacılar” ya da benzeri) bir ismi öğrencileri için 
kullanmaları tuhaftı.  

İsa’yı izleyenlerin bu isimden memnun olmamalarının bir başka sebebi daha vardı: Bu isim artık 
Yahudi dinine ait olmadıklarını belirtiyordu ve bağımsızlık onlara kazanç sağlamadı. Dinlerin 
kontrolsüz çoğaldığı Roma İmparatorluğu’nda yasa, açık bir şekilde izin verilen ve verilmeyen 
dinler arasında ayrım yapıyordu. Yahudi dini “religio licita”ydı (izin verilen din) ve bu dine 
mensup olanlar bu ayrıcalıklardan faydalanıyordu. Yahudi dinini bırakmak, daha sonraki 
günlerdeki zulümlerde görüleceği üzere, başkalarını kendi dinine çevirme gibi belirgin alanlarda 

belirli zorluklarla karşılaşmak anlamına geliyordu.  

Kaynak: M. Grazia Zambon, Domenico Bertogli ve Oriano Granella, Antioch on the Orontes: “Where the 
Disciples were First Called Christians”  (Parma, İtalya: Edizoni Eteria, 2005), s. 44-45. İzin ile kullanıldı. 

H 

Tarih 

“Öğrencilere ilk kez Antakya’da Hıristiyan adı verildi.” 

Elçiler’in İşleri 11:26 
Thomas Cosmades Çevirisi 
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25 Yılı Aşan Hizmet 
Hayatımda Öğrendiğim Bazı 
Şeyler… 

 İbrahim Deveci 
 

eğerli okuyucu,  

Hizmet hayatımla ilgili öğrendiğim bazı tecrübeleri sizlerle paylaşmak istedim. Şunu da 
her şeyin başında vurgulamakta yarar görüyorum. Hâlâ olgunluk yolunda yürüdüğümü, 
Rab’bin lütfu ve desteği ile büyümeye ve öğrenmeye devam ettiğimi belirtmek isterim. 

Bugün ne isem, Tanrı’nın lütfu ile öyleyim… Aşağıda yazılanları okul, kurs ya da danışmanlık ile bir 
anda öğrenmek mümkün değildir. Yapılan bir sürü hata, deneme yanılmalar, güzel ve kötü 
örnekler, başkalarının eleştiri ve öğütleri ile zamanla, damlaya damlaya oluşan tecrübeler 
yumağıdır. Okuyanlara bereket olması dileğimle…   

1. İlk öğrendiğim, hizmet etmenin büyük bir onur ve ayrıcalık olduğudur. En angaryasından 
en arzu edilene, her hizmeti aynı itina ve özenle yapmak gerektiğini öğrendim. Özellikle 
kilise ya da kiliseye bağlı bir hizmette bulunan kişilerin çok önemli ve kutsal bir 
sorumluluk taşıdıklarını bilmeleri önemlidir.  

2. Hizmette takım çalışmasının önemini öğrendim. Herkes bir ya da birkaç konuda yeterli, 
yetenekli, armağanlı olabilir ama takım olduğumuzda çok daha etkin, verimli çalıştığımızı 
ve yaratıcı, kaliteli ürünler ortaya koyduğumuzu gördüm.  

3. Hizmetin sabır, zaman, sevgi, gayret gerektirdiğini öğrendim. Özellikle işi insan olan 
kişilerin sabırlı olması önemlidir. Anında değişim ve gelişim beklememek gerekir. 

4. Hizmette risk almayı ve sınırlarımı zorlamayı öğrendim. Özellikle yaşadığımız toplum ve 
içinde bulunduğumuz koşullar bazı konularda bir tık daha atılgan ve girişken olmamızı 
gerektirmektedir.      

5. Geçirdiğim yıllar içinde hata yapmayı ve hatalarımdan ders çıkartmayı öğrendim. Hiç 
kimsenin mükemmel olmadığını ama Rab’bin lütfu ve yardımı ile her geçen gün Mesih’e 
daha çok benzemek için gayret sarf etmek gerektiğini derinden anladım. Yapılan hataların 
telafi edilmesinin ardından olgunlaşma geldiğini fark ettim.  

6. İlişkilerin çok önemli olduğunu öğrendim. Eşimle, meslektaşlarımla, müşterilerimle, kilise 
kardeşlerimle, hatta komşularımla bile düzeyli, sevgi ve saygı temelli bir ilişkinin şart 
olduğunu tecrübe ettim.  

7. Öz muhasebe ve öz eleştiri yapmanın gerekliliğini öğrendim. Özellikle anlaşmazlıklarda 
ve farklı görüşler karşı karşıya geldiği anlarda ilk adım olarak kendimi değerlendirmeyi 
öncelik haline getirdim.  

8. Diğerlerinden beklentilerim konusunda önce kendimin örnek olması gerektiğini 
öğrendim. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam diğerlerine de öyle davranmaya 
çalışıyorum.  

D 

Hizmet 
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Hizmet 

 

9. Hizmette aile desteğinin çok önemli olduğunu öğrendim. Aile desteği olmadan her şey iki 
kat daha yorucu ve zor geliyor. Onların onayı, desteği ve anlayışı büyük bir motivasyon ve 
katkı sağlıyor.    

10. Verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini öğrendim. Küçük ya da büyük fark etmez, 
verilen her söz ve vaat zamanında ve en iyi şekilde yerine getirilmeli. 

11. Her kişinin (yöneticiler dahi), bir yönetim altında olması ve hesap vermesi gerektiğini 
öğrendim. Bu gibi denetimler kişiyi korur ve teşvik eder. Herkesin zayıflığa kapılma, 
günaha düşme riski vardır. Hesap vermeyi sevmeyen hesap da sormasın.   

12. Öncelikleri belirlemenin önemli olduğunu öğrendim. Hâlâ bu konuda çok gelişmem 
gerek ama iyi belirlenmiş öncelikler hizmet ve hayat kalitesini arttırır.  

13. Kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini, özellikle Tanrı Sözü ile beslenmeyi ihmal 
ettiğimde her konuda zayıfladığımı öğrendim. Tanrı sözü yol gösterir, azarlar, eğitir, yola 
getirir.  

14. Hizmet edenlerin acı çekeceğini öğrendim. Genelde duygusal olmak üzere kimi zaman 
fiziksel acılar da çekilir.    

15. İnsanların değil Tanrı’nın onayını önemli tutmayı öğrendim. Öğretiş ve diğer hizmetlerde 
elbette insanların yararını ve beğenisini düşünmeliyim ama ilk önce Tanrı’nın hoşnut 
olmasını ve onayını istemeyi, gözetmeyi öğrendim.  

16. Her açıdan kendim olmaya çalışmayı öğrendim. Elbette öykündüğüm ve örnek aldığım 
karakterler, liderler ve hizmetkârlar var, ancak kendi tarzımı, kişiliğimi ve yeteneklerimi 
yansıtmamın daha doğal, samimi ve gerçek olduğunu öğrendim. Taklit etmek maske 
takmak gibidir.   

17. Takdirin az, eleştirinin çok olduğunu öğrendim. Bu konuda kişi baştan bu gerçeği kabul 
edip yüksek beklenti içinde olmamalı.  

18. Teşekkür etmenin ve teşvik etmenin bereketini öğrendim. Bu konuda da daha çok 
gelişmem gerektiğinin farkındayım. Ancak hem önderlik ettiğiniz veya yol 
gösterdiklerinize hem de önderlerinize ve size yol gösterenlere minnettarlığınızı iletip 
ihtiyacı olanları teşvik ettiğinizde hem ilişkiniz gelişir hem de hizmet kalitesi artar.  

19. Karşındakileri iyi ve doğru dinlemenin yararlı olduğunu öğrendim. Hem yanlış anlamaları 
bertaraf etmesi hem de karşımdakine olan sevgi ve saygımı göstermek anlamında 
yararlıdır. 

20. Öğrenmenin ve olgunlaşmanın sonunun gelmeyeceğini sürekli kendimi yenilemem 
gerektiğini öğrendim. Özellikle yeni nesle hizmet eden biri olarak, o neslin ihtiyaç, 
beklenti ve ilgilerini öğrenmenin yararlı olduğunu öğrendim.  

Bir kilisede ya da hizmette bulunmak büyük bir onurdur. Bizler her ne kadar zayıf, yetersiz ve 
eksik olsak da Rab bizde etkin olan lütfu ile bizi kullanabilir. Bu yazıyı okuyan herkesi teşvik 
etmek isterim. Olgunlaşmayı ve gelişmeyi hedefleyin, ancak hizmet etmek için tam olgunlaşma 
zamanını beklemeyin, çünkü o zaman asla gelmeyecektir. Hizmete başladığınız an gelişmeye de 
başlayacaksınız. Okumak, dua etmek, akıl sormak ve eleştirilere açık olmak daha çabuk 

olgunlaşmanızı sağlayacaktır.  
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İsa Mesih’e Benzemek 
 İsmail Kulakçıoğlu 

 

sa Mesih’e benzeme tutkusu Hristiyan’ın genetiğinde bulunan bir nitelik olarak varlığını 
korudukça, Mesih’in doluluğundaki olgunluk düzeyine eriştirecek nitelikler iman 
yaşamında doğal olarak gelişir. Bu tutku, benlik tarafından baskılanıp mutasyona 

uğratılmadıkça İsa Mesih’e ait öğrencilerin ruhsal gelişmesini, karakter değişimini sağlayacak, 
hizmet gerçek anlamda bir tanrısayarlık kazanacaktır. Öyleyse “İsa Mesih’e benzemek 
deyince ne anlıyoruz?” sorusu ve soruya verilen yanıt her imanlı için geçerli ve önemlidir.  

Kutsal Kitap insanın Tanrı suretine benzerlikteki özelliklerini kaybedişini günah ile 
açıkladığına göre, İsa Mesih’e benzememenin asıl nedenini “Hristiyan’ın yaşamında günahlı 
benliğin etkisini” göksel bedenine kavuşana dek sürdürmesine bağlayabiliriz. Böyle bir 
durumda İsa Mesih’in günahlarımıza karşılık ölüp dirildiğine iman etmek günahın ölümcül 
yargısını kaldırmasına karşın, göksel bedenlere kavuşana dek benlikle mücadele içinde olmak 
imanlının Rab ve kendisiyle ruhsal ilişkisini doğrudan etkiler; davranışlarına, kilise, toplum 
ilişkilerine de acılık olarak yansır. 

İmanla aklanmamız, İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmamız, bizlere “Tanrı’nın yüceliğine 
erişme umudu” verir ve bu da benlik ile kutsallık arasındaki gerilimin çözülemez olmadığını 
gösterir. Sahip olduğumuz bu “umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh 
aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.” (Rom. 5:15) İmanlının önünde iki 
seçenek vardır: Rab ile yaratılışın başlangıcında sahip olduğumuz doğrudan ilişkiye bizi 
kavuşturacak kutsallaşma veya yaratılıştaki seçimimizle Rab ile doğrudan ilişkiden bizi 
uzaklaştıran günahın uzantısı olan benlik sorunları. Kuşkusuz iki seçenek arasında benzeyişi 
sağlayan kutsal kılınmadır.  

İsa Mesih’e benzemenin (ve ruhsal büyümenin) önündeki öncelikli engel nedir dediğimizde, 
iman yaşamında tövbe veya tövbesizliğe bakmalıyız. İmanlı açısından “tövbe”, benzeyişe 
kavuşmak için anahtar rolü üstlenir. Tövbe insanları İsa Mesih’e yaklaştıran, Tanrı’nın sözü ve 
Kutsal Ruh’un etkinliğiyle insanların yaşamını kökten değiştiren pratik bir deneyimdir. Tanrı 
değişimi sağlamak için gereken her şeyi yaptığından ötürü geriye insanın yüreğiyle ve aklıyla 
O’na itaat etmesi kalmaktadır. Kutsal Ruh günahkâra Rab’be itaat etmeyi sağlayan ilk hareketi 
verir ve günahlı karakter özelliklerini değiştirecek tohumu çatlatır.  

Benzeyiş göksel bedenlerimize kavuşunca tamamlanacaktır. Bu ara dönemde Tanrı İsa 
Mesih’e iman eden Hristiyan’ın Rab ile doğrudan ilişkisini kurmak için gereken her şeyi 
yapmıştır. Günahın yargısını kaldıran ve şimdi göksel yerlerde bulunan Rab İsa, iman edende 

İ 

Hizmet 

“O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasınyüce 
zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın 

büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua 
ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel 

yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı 
etkinliktedir.” 

Efesliler 1:18-20 
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Hizmet 

 

konut kuran, kurtuluşun güvencesi olan, Mesih’i mezardan dirilten Kutsal Ruh’un aynı 
kudretiyle her türlü benlik sorunu yenmek üzere her imanlıda lütufla etkindir (Ef. 1:18-20).  

Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünmek, dua etmek, tapınmak gibi ruhsal deneyimlerimiz 
de önemlidir ve bir Hristiyan’ın yaşamında gerekliliktir. Ancak günah engeli doğru biçimde 
çözülmedikçe günah ile benlik sorunları, Tanrı tarafından bize sağlanan her şeyi, İsa Mesih’in 
ölüm ve dirilişinin bereketlerini almamıza engel oluşturan kara bulutlar olarak Rab ile 
aramızda durmaktadır. Bir Hristiyan’ın bu tespiti yapması soruna objektif olarak 
odaklanmasını sağlar.  

İsa Mesih’e benzemek, ruhsal armağanların Hristiyan yaşamında görülmesiyle 
ilişkilendirilmesi heyecan yaratmasın karşın günah-benlik sorunların çözümünde tövbenin, 
kutsallaşmanın öncelikli yerini alamaz. Çünkü armağanlar hizmet amacıyla Hristiyan 
yaşamına giren süreklilik içerebilecek (ya da içermeyecek), Rab’bin kendisine tanıklık ettiği, 
imanlıyı güçlendirdiği hizmet deneyimlerini oluşturur. Eğer armağanlar benzeyişin ölçüsü ya 
da giriş noktası olarak ele alınırsa lütufla kurtuluş öğretisi kendi içinde çelişen bir öğreti 
durumuna geleceği gibi… Mesih’in acılarına ortak olmak da benzeyişin başka bir boyutunu 
oluşturur.  “Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına 
ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe 
erişmek istiyorum” (Flp. 3:10-11) ayetleri metin içindeki bağlamında değerlendirildiğinde, 
vurgunun göksel bedenlere kavuşmak ve benliğin öldürülmesinde olduğu görülür. Çünkü “O 
her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip 
kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir” ve o zaman bizler için benzeyiş gerçek 
anlamını kazanacaktır.  

 

 

“Bir insanın yaşamda tanımlayıcı güç olarak 
neyi gördüğüyle ilgili soru, kilit kimlik 
sorusudur. Tarihimiz değişebilir değildir, 
ama tarih gerçek uğruna hatırlanmalı ve 
ilerlemelidir, içinde takılı kalınmamalıdır. ... 
Bu nedenle kimlik sürdürümü başlıca öneme 
sahiptir; ki bu da kilisenin ibadetteki ve 
eğitimdeki görevidir. İbadet ve öğrenme, 
kimliği sürdürmekle alakalıdır.” 

Klyne Snodgrass 
“Introduction to a Hermeneutics of Identity”, Bibliotheca Sacra 168 (Ocak-Mart 2011), s. 15,17 
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Kardeşim, Kimliğin Nerede? 
 David Powlison  Y.M. 

 

imsin sen? Bir insana kimliğini ne kazandırır? Hangi temel üzerine benlik algını 

kuruyorsun? Cevabın, doğru ya da yanlış olsun, yaşamını belirler. 

Kim olduğumuzu tanımlamanın yanlış yolları, doğal olarak yüreklerimizden 

kaynaklanmaktadır ve çevremizi sarmalayan dünya sayısız sahte kimlik vaaz eder ve model 

oluşturur. Ama İsa kim olduğumuzu öğrenmemiz için sezgi karşıtı ve kültür karşıtı bir yol 

haritası çizer ve önümüzde yürür. Gerçek kimliğin, Tanrı’nın bir armağanıdır, şaşırtıcı bir 

keşiftir ve devamında adanmış bir seçimdir. 

İnsanın yanlış kimlik kazanma yolları nelerdir? Belki de özgeçmişinde listelenen roller ve 

başarılarla bir benlik oluşturuyorsun. Kendini soyun ya da etnik kökenin, iş geçmişin veya 

gittiğin okullarla, medeni durumun veya ailedeki statünle tanımlıyor olabilirsin. Belki de kim 

olduğunu siyasi eğilimlerinle ya da cinsel isteklerinin objeleriyle tanımlıyor olabilirsin. Belki 

de kendinin Myers-Briggs kategorisinde veya psikiyatrik bir teşhisle özetlendiğini düşünüyor 

olabilirsin. Benlik bilincin paraya (ya da yoksunluğuna), başarılarına (ya da başarısızlıklarına), 

başkalarının onayına (ya da reddetmelerine), kendine duyduğun öz saygıya (ya da nefrete) 

dayanıyor olabilir. Belki de günahlarının seni tanımladığını düşünüyorsundur: öfkeli bir adam, 

bir bağımlı, kaygılı, hep başkalarını memnun etmek isteyen bir insan. Belki de dertlerin seni 

tanımlıyordur: engelli olmak, kanser, boşanma. Hristiyan kimliğin bile Tanrı’ya ait olmayan bir 

şeylere seni demirliyor olabilir: Kutsal Kitap bilgisi, armağanlı olmak ya da ait olduğun kilise 

mezhebi. 

Her durumda, kimlik bilincin seni gerçekten tanımlayan Tanrı’dan seni ayrı düşürmektedir. 

Tanrı’nın bireyi ölçme şekli, içgüdüsel fikirlerimize ve stratejilerimize karşıt yönde 

ilerlemektedir. Aşağıda sizi bu konuya hazırlamak için altı temel gerçeklik sunulmaktadır: 

 Tanrı kim olduğunuzu söylüyorsa gerçek kimliğimiz odur. Hiçbir zaman kendi içinize 

dönüp bakarak ya da başkalarının söylediklerini dinleyerek kim olduğunuzu 

keşfedemeyeceksiniz. İlk sözü Rab söyler, çünkü sizi O yarattı. Her gün söyler, çünkü 

O’nun önünde yaşıyorsunuz. Son sözü söyler, çünkü son ‘kapsamlı yaşam 

değerlendirmesi’ O yönetecek. 

 Gerçek kimliğiniz sizi ayrılmaz şekilde Tanrı’ya bağlar. Şimdiye dek Tanrı’yla ilgili 

öğrendiğiniz her şey – O’nun kimliği – kim olduğunuzla ilgili bir şeylerle belirgin bir 

şekilde birleşir. Örneğin, “Babanız ihtiyaçlarınızı bilir”, her zaman bağımlı bir çocuk 

K 

Kaynak 

David Powlison, Christian Counseling and Educational Foundation’ın (Hristiyan Danışmanlık 

ve Eğitim Kurumu) fakülte üyesi ve The Gospel Coalition’un (Müjde Koalisyonu) konsey 

üyesidir. David otuz yıldan fazladır danışmanlık vermektedir. Kitaplarının arasında Speaking 

Truth in Love; Seeing with New Eyes; Power Encounters: Reclaiming Spiritual Warfare ve 

The Biblical Counseling Movement: History and Context yer almaktadır. 
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olduğunuz anlamına gelmektedir. “İsa Mesih Rabbinizdir”, her zaman bir kul 

olduğunuz anlamına gelmektedir. 

 Tanrı’nın kim olduğu aynı zamanda yaşamda çeşitli rolleriniz geliştikçe çekirdek, öz 

kimliğinizi ifade etmenizle uyuşmaktadır. Örneğin, Kutsal Kitap Tanrı’nın size olan 

şefkatinin bir babanın çocukları için duyduğu şefkate benzediğini söylemektedir (Mez. 

103:13). Esasında her zaman bağımlı bir çocuk olacaksınız ama Tanrı’nın benzeyişinde 

geliştikçe babacıl bir şekilde başkalarıyla ilgilenebilecek yetiye gitgide ulaşacaksınız. 

 İçgüdüsel kimlik benliğiniz çarpıktır. Tanrı bilgisini bastırma eyleminde (Rom. 1:18-

23), günaha düşmüş bir yürek, gerçek benlik bilgisini çarpıtmaktadır. Tanrı’yı her 

unuttuğumuzda, kim olduğumuzu da unuturuz. 

 Gerçek ve sağlam bir kimlik, Mesih’in lütfunun karmaşık bir armağanıdır. Merhametli 

bir eylemde yeni bir kimlik verir. Daha sonra Mesih’in Ruhu bir yaşam boyunca bunu 

canlı bir gerçeklik olarak oluşturur. O’nu yüz yüze gördüğünüzde, gerçekten kim 

olduğunu bileceksiniz ve kendinizin de kim olduğunu tamamen bileceksiniz (1Ko. 

13:12). 

 Yeni ve gerçek kimliğiniz sizi ortak bir çağrıda Tanrı’nın diğer çocuklarına bağlar. 

Bireyci bir çağrı değildir. Mesih’in yaşayan 

bedeninde bir üyesinizdir. 

Şimdi birkaç detay daha düşünün. Göz 

gezdirmeyin. Bunlara sadece birer bilgi gözüyle 

bakarsanız asla bu gerçekler tarafından 

kavranamazsınız. 

 Yaşamın kendisi başta olmak üzere, bütün iyi armağanlar Tanrı’dan gelir. Asla bağımsız 

olmayacaksınız. Rab yaşamlarımızı fiziksel olarak sürdürür. Ve Tanrı’nın ağzından çıkan 

her söz yaşam verir. Ve nihai olarak İsa Mesih yaşam ekmeğidir. İman bu esaslı kimliği 

bilir ve benimser: “Ben ona bağımlıyım.” 

 Yaratılan varlıklar olarak bağımlılığımız günahlarla ve acılarla şiddetlenmekte, 

karmaşık hale gelmekte ve yoğunlaşmaktadır. Kendimizi gerçekten de tanımak, 

yardıma ihtiyacımız olduğunu bilmektir. İman bu esaslı kimliği bilir ve benimser: “Ben 

zayıf ve biçareyim.” 

 Rab dikbaşlılara merhametlidir. Günahkârı, unutkanı ve körü kurtarır. İman bu esaslı 

kimliği bilir ve benimser: “Ben günahkârım ama bağışlandım.” 

 Tanrı Babamız’dır. Bizi Mesih’te evlat edinir ve Ruh’un gücüyle bize bir çocuk yüreği 

verir. Her gün ebeveynliğe ihtiyacımız vardır. Şefkatli bir ilgiye, sabırla eğitilmeye ve 

yapıcı terbiyeye ihtiyacımız vardır. İman bu esaslı kimliği bilir ve benimser: “Ben 

Tanrı’nın çocuğuyum.” 

 Rab sığınağımızdır. Yaşamlarımız çeşitli sıkıntılarla, tehditlerle ve hayalkırıklıklarıyla 

çevrilidir. Karşılaştığımız şeylerin karşısında durabilecek kadar güçlü değilizdir. 

Tanrı’nın varlığı tek güvenli yerdir. İman bu esaslı kimliği bilir ve benimser: “Ben bir 

sığınmacıyım.” 

“Gerçek ve sağlam bir 
kimlik, Mesih’in lütfunun 
karmaşık bir 
armağanıdır.” 
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 Rab çobanımızdır. Yaşamını koyunları için feda etti. Dışarıda gezinirken ve içeri 

girerken bizi gözetir. Kayırılmaya ve devamlı gözetilmeye ihtiyacımız var. İman bu 

esaslı kimliği bilir ve benimser: “O’nun sürüsünde bir koyunum.” 

 Mesih Rabbimiz ve Efendimiz’dir. Bizi bir bedel karşılığında satın aldı; O’na aidiz. Bize 

ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı söyleyecek birine ihtiyacımız var. İman bu esaslı 

kimliği bilir ve benimser: “Ben bir kulum, yaşamımla ilgili yapılmış bir sözleşmem var.” 

 Rab halkıyla evlidir. Karısını, Mesih’in bedenini sabırla besler ve neşelendirir. Sadık, iyi, 

koruyucu ve cömert biri tarafından kocalık yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz. İman bu 

esaslı kimliği bilir ve benimser: “İsa’ya teslim oluyorum.” 

 Tanrı her insanın yüreğini araştırır. O’nun gözleri önünde yaşarız. İman bu esaslı 

kimliği bilir ve benimser: “Ben Tanrı’dan korkan bir insanım.” 

 Tanrımız iyi, kudretli ve görkemlidir. Güvenimize, saygımıza, memnuniyetimize ve 

minnettarlığımıza layıktır. İman bu esaslı kimliği bilir ve benimser: “Ben tapınan 

biriyim.” 

Devam edebiliriz! Düzen gözle görülür derecede açıktır. Bir insanın kimliğinin her bir esaslı 

boyutu, Rab’bin önünde bir tür alçakgönüllülük, ihtiyaç, teslimiyet ve bağımlılık biçimini 

ifade eder. Kültürümüz ve yüreklerimiz şunu iddia etmelidir ki erkeksilik bağımsız, kendine 

güvenen, gururlu, güçlü, iddialı, kararlı, sert aklı, görüşleri savunan ve duygusuz biri olmak 

anlamına gelmektedir. Ama İsa doğru adamdır ve zayıflıktan, alçalmaktan ve teslimiyetten 

korkmaz. Çaresiz ve tehlike altında bir çocuk olarak doğdu. Bağımlı, zavallı, dertli, evsiz, 

teslim etmiş haldeydi; kendisine yapması için emanet edilmiş bir işi olan itaatkâr bir kul. 

Sade bir insan oldu ve acı çekerek öldü. Ruhunu Tanrı’nın ellerine teslim etti, imanla Ruh’un 

kudretine O’nu diriltmesi için dayandı. Mezmurlar’da ifade edilen her duyguyu hissetti. 

Ancak İsa güçlüdür de. Lider, öğretmen ve Rab’dir. Kararlı bir yetkiyle konuşur. Zayıf olana 

yardım eder. Günahkârı bağışlar. Bahşedecek merhameti vardır. Cesaret ve açıklıkla 

insanların düşmanlıklarıyla yüzleşir. Bir amaç 

için yaşar. Kayıp koyunlarını aramaya çıkar. 

Tanrı’nın yaptığı şeyleri yapar. 

 Bu iki şey İsa’nın yaşamında nasıl bir araya gelir 

de uyum sağlar ve bizim yaşamlarımızda da 

nasıl bir araya gelir? İşte düzen şudur: Bir insan 

olarak esaslı kimlik Tanrı gibi hareket etme 

çağrısına yol açar. Zayıflık kudrete yol açar. 

Hizmet etmek efendi olmaya yol açar. Ölümler dirilişlere yol açar. Asla aksi halde işlemez. 

Esaslı kimliğiniz yumuşak huylu ve alçakgönüllü ise – İsa’nınki gibi – çağrınız da O’nun amaçlı, 

hikmetli, cesur sevgisi benzeyişinde dönüşür. Tanrı gibi olursunuz. 

Sıralama önemlidir. Size devamlı cömertçe merhamet edilmesi sonucu, başkalarına karşı 

cömert ve merhametli olursunuz. Rab’de sığınak bularak başkalarını nasıl koruyacağınızı 

öğrenirsiniz. Babanız’ın iyi babalık görmüş bir çocuğu olarak yaşayarak, iyi bir babaya 

dönüşürsünüz. İyi efendisi olan bir kul olarak yaşayarak, efendi bir lidere dönüşürsünüz. İyi 

eğitim almış bir öğrenci olarak yaşayarak, bilge bir öğretmene dönüşürsünüz. Mesih’in size iyi 

“Esaslı kimliğiniz yumuşak 
huylu ve alçakgönüllü ise – 
İsa’nınki gibi –, çağrınız da 
O’nun amaçlı, hikmetli, 
cesur sevgisi benzeyişinde 
dönüşür.” 
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kocalık etmesiyle, bir kadına nasıl sevgiyle kocalık edeceğinizi öğrenirsiniz. Çobanınız 

tarafından iyi otlatılmış bir koyun olarak yetişerek, kayıran bir pastöre dönüşürsünüz. Harika 

Öğütçünüz tarafından çok iyi öğütler alarak, şaşırtıcı şekilde iyi bir danışmana dönüşürsünüz. 

Elbette, yaşamın büyük bir kısmında, başkalarına bağlı olduğumuz rollerde işlev görürüz ve 

onurlu bir bağlılık ve teslimiyet içinde yaşarız. “Rab’be bağlı olduğunuz gibi her insan 

yöneticiye de bağlı olun” (1Pe. 2:13). Bir alandaki lider, başka alanlarda başka kişilerin 

altındadır. Kilisenizin pastörü kiliseyi yöneten yetkililere bağlıdır. Çocuklarının babası olan 

kişi, kendi anne babasına saygı gösterir. Esaslı kimliğiniz Mesih’te olduğu zaman, ister sizi bir 

lider olmaya ister bir kul gibi hizmet etmeye çağırsın, meyve verirsiniz. 

Son olarak, şimdiki bütün çağrılarınızın bir gün sona ereceğini düşünün. Yaşlandığınızda, 

kırılgan ve çaresiz olduğunuzda, bir başkasının sorumluluğu ve idaresi altına gireceksiniz. 

Ama gerçek kimliğiniz solmaz. Hâlâ Mesih’te olacaksınız. Ve O göründüğünde, siz de O’nda 

görkem içinde görüneceksiniz (Kol. 3:4).  

Kaynak: “Brother, Where Is Your Identity?”, The Gospel Coalition  < https://www.thegospelcoalition.org/ 
article/brother-where-is-your-identity > (28 Kasım 2015 tarihinde erişildi). İzin ile kullanıldı.  

 

İmana Karşı Mantık 

İmanı çoğunlukla aklın bittiği yerde başlangıcı olan şey olarak algılarız. Bir 
diğer deyişle, artık aklın geçerli olmadığı bir diyara bizi aktaran farklı bir tür 
bilgi olarak. İman ve aklın kimi zaman farklı odaklandığı doğru olmasına 
rağmen, hiçbir şekilde birbirlerine yabancı değillerdir. Gerçek fark, her birinin 
nasıl işlev gördüğü değil, yetkilerini nereden aldıklarıdır.  

Akıl genellikle yetkisini kendi üzerine, yani, bir şeyin gerçekliğini ‘koşulların 
şimdiki hali’yle uyum içinde olan veya en azından herkesin öyle olduğuna 
inandığı bir şekilde gösterme yetisi üzerine kurar.  

İman yetkisini vahiy üzerine kurar. O halde, çarmıhın ve yaşamlarımızı Mesih’te 
bulmamızın gerçeği, tarihte dile gelmiş Tanrı’nın Sözü üzerine kurulu bir 
yetkidir. Bunu söyleyerek, Tanrı’nın, karakterini öğrenebileceğimiz Kutsal 
Yazılar halindeki gerçek ve hakiki sözler söylemiş olduğunu kastediyorum. Daha 
da ötesi, Tanrı Oğlu’nda konuşmuştur. Tanrı’nın Oğlu’ndaki vahyi bugün de 
konuşmaktadır; yeni sözler şeklinde ya da Ruh tarafından bildirilen yeni gerçekle 
değil, aksine Oğlun, Ruh aracılığıyla kimilerini kendisine çekmesiyle ve 
yaşamlarını kendininkiyle uyumlu hale dönüştürmesiyle hâlâ dünyanın gözleri 
önüne serilmektedir. O halde iman, İsa’yla ilgili düşüncelere (daha çok akılla 
ilişkilendirilen düşüncelere) inanmak kadar, Mesih’te olmakla da alakalıdır. 
Kesinlikle iman İsa’yla ilgili düşünceler olmaksızın olmaz; aksine, iman çeşitli 
seviyelerde sahnelenen bilme şeklidir. 

Gale Heide 
 

https://www.thegospelcoalition.org/%20article/brother-where-is-your-identity
https://www.thegospelcoalition.org/%20article/brother-where-is-your-identity
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