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I. BÖLÜM: BAŞLANGıÇ (I. Yüzyıl)

:&ilise'nin teşkiline yolaçan hareket, hangi durumda ve nasıl baş.
ladı? Bütün kaynaklar, başlangıç noktası olarak, Roma İmparatoru
Tibere, (Tiberius) (M.30-37)nin son zamanlarınd~ Kudüs'de yaşayan
bir grup insanı, gösteriyorlar. Bu ilk taraftarlar, Yahudi ileri gelenlerinin
telkinİyle Roma Valisİ Pilate'nin emri üzerine iş];ence ile öldürülmüş
Nasıralı İsa'nın doktrinine ve kendisine müntesip olduklarını söylüyor-
lardı. Onlardan mühİm bİr kısmı, İsa'yı sağlığında tanımıştı. Hepsi
O'nun Haç'a gerilerek öldüğünü biliyordu. Keza. hepsi, İEa'nın öldük.
ten sonra dirildiğine inanıyordu. Maamaflh bunlardan da ancak bir kıs-
mı, dirilişinden sonra kendisiyle hemhal olabilmişdi. Onlar İsa'yı, fena- ,
lık üzerine parlak bİr zafer kazanacak ve adalet nizamını bu dünyaya
yeniden geri getirecek olan Tanrı'nın oğlu, elçi, beklenen ve va'dedilmiş
Mesih gİbi telakkİ ~diyorlardı. İsa kendisine bağlanacakolanların emin

• Albert. Houtln'in "Court Histoire Du Christianisme" adlı eseri, i924 yıl~da Paris'te ba-
sılmış; beş bölüm, XXIII kısım ~e-126 sayfadan ibarettir. Yazar, eserinin önsözünde, bu Ta-
rihin; bugüne kadar bilinenlerden ve dünyanın 1{3 ünün bildiklerinden farklı olduğunu kayde-
diyor. Aynca bir tarihçinin uymak mecburiyetinde olduğu şu üç umdeden de ilham aldığını ifa-
de ediyor: "1. Tarihin ilk kanunu yalan söylemekten sakınmak, 2. Gerçekleri söylemekten kork-
mamak, 3. Su'izanna, tabasbusa ve garaza yer vermemek."

Biz de, Hıristiyanlık ve Kilisennin teşekkülüyle ilgili olan II bölüm ve VIII kısmın ter-
cemesini yapmııyı uygun bulduk. (Çev.).

I.Alfred Loısy, Les Livres-du Nouveau Testament, notlar ve bir takdim yazısıyle Grek-
çe'den Fransızca'ya t~rceme (Paris, NourTr, in. 8 , 714 P.) - tsa tarihi üzerine genel fikir, M.
Auguste Hollard'ın "L'Apotheose de Jesus" (Paris, Leroux, 1921, in-12) adlı küçük kitabında
açık seçik anlatılmıştır. -Farklı çok izahlar taşıyan efsanevi sistem, MM. Paul-Louis Couchoud'-
un "Le Mystere de-Jesus" adlı eserinde sunulmuştur ("Christianisme" 0:0. 3, Paris, F. Rieder et -
CI., 1924, ;n-16, 192 P.) -Prosper Alfane, "Christianisme et Gnosticisme, dans Reveu Histori.
que" (Janvier 1924),-Vittorio Machıoro, Zagrens (Bari, 1920), Orfismo e Paolinismo (Monte- _
varebi, 1922). '



2 Şimdiye kadar ortaya konulmuş belli başlı değişiklikler, M. Loisy'in tercemesinde
gösterilmiştir.

olacağı ve kötiiıerin dışar atılacağı Tanrı'nın krallığıriı kurmayı va'det-
mişdi. O'nun ölümü-ki gtrçekdir-va'dettiği Tanrı Krallığı'nın kurulma-
sını geciktirdi; fakatbu, ı;erçekleşmekte gecikmeyecektir. İsa'nın öldük.

i ten sonra dirilmesi, ölüm üzerine kazanılmış zafer teminatından idi. 0,
şimdilik, Babası Tanrı'nm sağında O,turuyor; oradan krallığı kurmak ve
zaferini izharetmek üzen yakında gelecektir. O'nungelişini beklerken,
taraftarları da müjdeyi, incil'i, yaymak ve böylece inanmışlar grubunu
oluşturmakM me~gul idi! ~r.

Bir kilise alimi Mgr. Duchesnede, Hıristiyanlığın başlangıcını"
1905'de bu şekilde ifade ediyor~ Duchesne, Voltaire'nin "Es~ai sur
les moeurs et l' esprit de:; nations" da belirttiği görüşlerden beri, tarih
ilimIeri alanında, bir geli~me olmadığını ispatlamıştır. Voltaire, yukarıda
bahsedilen eserinde şöyl,: diyor: "İlmen de birkac defa isabat edildiği
halde, biz, Kilise'nin kaynağını örten akıl almaz kapalılığı açmaktan
çekiniyoruz."

Mgr. Duchesne'nin dediği gibi, bu "anlaşılma, kapalılık", öncelikle,
genel hatları içinde uyuş: ın ve temelde ciddi itirazlara yolaçan, kanonik
.inciIIe~ olarak bilinıın dert İncil'den ileri geliyor.

İnciller yazıldığı zanan, elyazmaları nadir bulunuyordu.' Bu yaz-
ma inetinlere sah~p ola]uar, teoriler~ni desteklemek veya dinsizlerin,
müşriklerin itirazlarına kolayca cevap verebilmek için; onların düzeltil-
mesinde ve 'çoğaltılmasııı da bir beis görmüyorlardı. İkinci yüzyılın son-
larına doğru, mektuplarının değiştirildiğinden yakınanbi~ Korent (Co-
rinthe) piskoposu Aziz Denys, bize, "Tanrı'nın emirlerini" yani İncilleri
değiştirmeye cesareteder bir hayli kimsenin olduğunu bildiriyor. Denys'-
in çağdaşı Celse, Hıristiyanlar'a şöyle sesleniyor: "?iz ~fsaneler '!iretiyor
ve onlara inandırıcılık kazandırmayı bile bilmiyorsunuz., Aranızda,
kendi kendini döğea sarh oş insanlara benzer bir kaç kişi, size karşı vuku'
bulacak i'tirazları reddedebilmek için; İncillerinizin metinlerini üç, dört
defa hatta daha fazla d ~ğiştirdiler2."

Safiyyeti ve sıhhat d~reeesi şüpheli olan yazılı metinlerin arzettiği
"meçhuliyet"i açmak i~:i1, Modern ilim şimdilik iki sistem ileri sürüyor:

l. sistem "İsa Efsa ıesi"nden hareket ediyor. 0, ilk dökümanlaıa
tarihi bir hakikat payı ;anır. İsa, halkının ümitlerınin yakın bir gele-
cekte gerçekleşeceğini tebşir eden, böylece baz karışıklıklara sebebolan,
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ölüme mahkum olmuş ve _ondan sonra da -bilamüddet- ülküleşen bir
Yahudi işçisidir. '

II. sistem "İsa mit"İnden hareket ediyor. En eski Hıristiyan yazan
Aziz Paul (Pavlus)'un İsa'nın Çarmıh'a gerilmesi, dirilmesi ve cemaa-
tiyle beraber olması ile ilgili teorileri; ölen ve dirilen ilahların bazı mİt-
lerine, ilahların yenildiği bazı kültlere yaklaştınyor. Aziz Paul'dan son-
raki İncil yazmalan gerçek bir tarili değildir. O yazmalar, bütün kaba-
hat kendisine yüklenile¥ adam ve kurtarıcı Tanrı anlayışı üzerine, eski
Hellenistik ve Gnostik bir Yahudi anlayışıdır.

O halde İnciIler, "halkın eksik kalmış tarihi, kısmen efsanevi, fakat
aslında gerçek tarihi gelenekleri'" mi, ya da "dini, peygamberi bir ma-
hiyyet" midir; bunlar "Tanrı İsa'nın kültüne uygun kitaplar" mıdır?
İsa'nın cefaIarının anliıtımları, "ilk zamanlara ait Hıristiyan Paskalya-
sının töreni veya -törenlerini" mi, sadece, izah etmek amacındadn?3 İsa'-
mn kendisi, şimdi, bizzat mevcut mudur?'l.

2. tık HıristiyanlarS
Yahudilerin "Mesih" dediklerine Grekler "Christ" diyorlar; ve

Christ'e inananlara "christiens" veya '''chretiens'' ismini veriyorlardı.
Hıristiyanlar ilk defa,,64 ~enesinde, Roma yangını sıra~ında ortaya ~ık-
tılar ve yımgının akabinde çok şiddetliişkencelere maruz kaldılar. Ta-
cite, onlar "yangından ziyade insan cİnsİne karşı duydukları kinden do-
layı suçlu görüldüler", diyor.

Gerçekten, o zamanın toplumunda, onlar; ı:;ünümüzdeki en kötü
anarşistlerin veya ihtilalcilerin görünümünde .idiler. Onlar (Hıristiyan-
lar), devletin ve eemaatin dışında yaşıyorlardı. Muasırlarının dini olarak
kabulettikleri herşeye katılmaktan kaçınan, hiçbir tapınakları olmayan,
atcistler olarak geçiniyorlardı. Romalıların kötü ürün elde etmeleri ve-
ya şehirlerine varan felaketler, bunların inançsı:olıklarına atfcdiliyordu.

3 M. Loisy'in "Revue critique d'histoire de litterature, i cr novembre 1923" deki. tav •
•ifi.

4 Kanaatimce, bugün tartışılan' "İsa, şimdi, bizzat var mı?" sorusu; Voltaire'nin için'
den çıkılmaz diye nitelediği kapalılığı artınyor. Muhammedsiz İsıam'ın, Pythagore (Pisagor)
Suz Pythagorizm'in, anlaşılmayacağı gibi Hıristiyan tarihi de bana, İsa'sız tam olarak anlaşıı.
maz görünüyor. (A. Houtın)

5 İlk beş yüzyıl için en pratik eser, Mgr Louis Duehesııe'nin "L'Histoire Aneienne De
L'Eglise"sidir (Paris, E. de Boeeard, 3. vol. in.8, 1905-1910).. İlk iki yüzyıl için, Renan'm "L'.
Histoire des Origines du Christianisme" (1863-1882), 7 vol.); Aync~ Bkz. Charles Guıgnebert:
"Le Christianisme Antique" (Paris, Flammarion, 1921, in-12, 270 p.)



• le nam ıle chretien.
6 Bkz. Vahiy, Bap: XVII, 1-6.

Ve Allah, olan şeyleri iptal etmek için, olmayan şeyleri, dünyanın
ndi ve hor görünm şeylerini seçti.

. Hıristiyanlar İsa'nın dönüşünü bekledikleri gibi, "İsa'nın şahideri-
nin ve mukaddeslerinin kanından sarhoş olmuş kadın, dünyanın fahi-
. şelerinin ve çirkitıliklerinin anası" "Büyük Bp.bil",-Roma İmparatorlu-
ğu'nun bir an ön<:etamamen yokolmasını-bekliyor ve dua ediyorlardı.6

İlk Hıristiyımbrın ahlakı, hemen hemen, sürekli bir zulmle ve dün-
yamn sonunun yakın olduğu ümidiyle eoşturulmuş Yahudi Ahlakı idi:

,
Yazılmıştır:
"HikmetliJerin hikmctini yok edeceğim,
Ve anlayışlılann anlayışını iptal edeceğim."
Hikmet nerede, yazıcı (docteur) nerede,
Bu dünyanın bahsedicisi nerede?
Allah dünyanın hikmetini akılsızlığ<ı çevirmedi mi? J.

Allah'ın akılsız (,lan şeyi, insanlardan daha hikmetlidir: ..
Allah hikmetIiIeri utandırmak için, dünyanın akılsız şeylerini seçti;
Ve Allah, .kudretli şeyleri ut~dırmak için, dünyanın zayıf şeylerini

seçti;

ABDURRAHMAN KüçüK

İsa'nın dönüşünün ve dünyanın sonunun ya.kın oluşu ile ilgili bekleyiş-
leri, bütün genç iI.ydınların alay konusu oluyordu. Onun için en eski
HıristiyAn mektupları, zenginlere ve alaycılara karş' düşmanl'klarla
doludur. Misal ola.rak St. Jacques (Aziz Yakup)'in mektubunda şöyle

deniliyor_ (II, 6-7):
Zenginler sizlere gadretmezler mi,

\
Ve onlar sizi mahkemelere sürüklemezler mi?
Onlar ça~ılığmız iyi isme* küfetmezler mi?

Ve Aziz Luka'nı~ İncil'inde de (VI, 24-25):

Size vay zeng;inler,
Çünkü si~ tesellinizi almışsınız!
Ey şimdi kaını doyurulan, vay size!
Çünkü acıkli.caksınız.
Ey şimdi güknler, vay size,
Çünkü yas tutacak ve ağlayacaksınız!

Hikmet, açık manasiyle sağduyu, zenginlik kadar hor görülmüş-
tür. Korintoslulara ı. mektubda (I, .19-28), şöyledeniliyor:.

440
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Eğer elin ve ayağın Biİrçmene sebep oluyorsa,
Onları kes ve kendinden uzağa at:
,Sana çolak ve topa i olarak hayata girmek,

İki el veya iki ayağın olarak ebedi ateşe atılmaktaa daha iyidir,

Gözün sürçmene seb~p oluyorsa,
Onu çıkar ve kendindeıı uzağa at ...
Anadan doğma hadımlar vardır;

İnsanlar tarafından yapılmış hadımlar vardır;
Göklerin melekutu uğrunda kendini hadim edenler vardır.
Bunu kabul edebilen. kabul etsin7•
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Eğer bir kimse bana gelir, ve kendi babasına, aDasına, karısına,_ ço-
cuklarına, kardeşlerine, kızkardeşlerine ve hatta kendi canınabuğzet-
me, se, benim şakirdim olamaz8

Bu ahlaki, siyasi ve içtimai fikirlere, mu'cize kabilinden kii.stahf.ne
inançlar ilave ediliyordu. Aziz Markos'?n kanonik İncil'inde, İsa'nm
öJdii.kten sonra dirilmiş ve havarilerine görünerek şöyle demiş olduğu
anlatılıyor:

Şu alametler iman edenlerle beraber gidecektir:
Benim ismimle cinler çıkaracaklar;
Yeni dillerle söyleyecekler;
Yılanlar tutup kaldıracaklar,
Öldürü~ü bir şey içseler onlara hiç zarar etmeyecek;
.Hastalar üzerine eııerini koyacaklar, ve onlar iyi olacaklar. *
Kendi doktorları (yazıcıları), peygamberleri ve havarilerine ait en

eski Hıristiyan kaynaklarında, halen mevcut olan bu ve çok sayıdaki
diğer izahıara göre; beşeriyeti sarmış olan hareket, kehanetin ve fanatiz-
min en dehşetli hastalıklarından biri olsa gerektir. Fakat, kurulacak kral.
lığa layık olabilmek için; ne İSa adına yapılan vaftiz, ne de onun mev-
cudiyetine İnanmak kafi değildir: hatalardan pişmanlık duymak, saf
bir hayat sürmek ve dindaşlarına yardım etmek lazımdır. Bu münzevi
hayattan, bu büyük idealden, din uğrundaki ölümün devamlı perspek-
tifinden yeni bir toplum doğdu, ki orada beşeriyetin en büyük formül-
leri kendisini şöyle gösteriyordu:

7 Matta, Hap: XVIII, 8-9 ve XIX, 12.
8 Luka, Hap: XIV. 26 ve -Bkz. XII, 51.,.53.
• Markos, Bap: XVI. - 17-18 (Çev.)
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"Semavi Babanızın olduğu gibi olunu:i"; "Gerçek abidlerin Baba'ya
ruhta Ye hak.ikatte tapacakları' saat geliyor"; "Sezar'ın hakkını Sezar'a,
Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veriniz"; ','Kadının üzerine ilk taşı sizden
günahsız olan atsın"; "Düşmanlarınızı ~evin; sizden nefret edenlere de
iyilik edin".

IL BÖLtM: GELİŞME (ı-Xıı. Yüzyıl)

3. Kilise Teşkilatı (I-III. Yüzyıl)9

İsa'nın inancını benimsemiş olanların bir mahalde meydana getir-
dikleri topluluk, "Kilise" yahut Meclis veya Cemaat diye adlandırılan
bir teşkilihı meydana getirdi. Kilise, ilk havari tarafından görevlendiril-
miş veya cemaat tarafından seçilmiş birçok idareci veya kıdemliler
tarafından idare edilmişdi. Bu idareciler, diyakos'lardan da ıstıfade et-
mişlerdi. Ruhban sınıfının başlangıcı bu şekilde oldu.' Bu sınıf, ibadet
merasinılerinin, yardım cemiyetlerinin, umumi sandıkların idaresini;
ayrıca dindaşları arasındavuku'bulan davalarda da -bizzat- yargıç
görevini yüklenmişdi. Bu ilk ruhban sınıfı hiçbir ücret talebetmiyor;
üyeleri de diğerleri gibi, bir iş ve güçle meşgulolarak hayatlarını de-
vam ettiriyorlardı.

İlk zamanlarda, idari ruhbaniyet yanında, bizzat Tanrı tarafından
seçılmiş olduğu zan.nedilen diğer bir sınıf da yeralıyoqlu. Bunlar pey-
ga~herler (prophctes) ve doktorlardı (docteurs). Onlar, Kutsal Ruh'un
ihsanları sayılan şeyi, yanı ilk ilhamı 'devam ettirivorlardı. İlk havar!-

" .
lerden alınmış ma'Jı1matl,. şartlara, onların iz~h ve açıklamaları adapte "
ediyordu. Onlar, bilhassa, gelecek krallığın yuku' zamanını izah etmek
me'cburiyetinde idiler. Aziz Petrus'un ikinci yüzyılda y,azılmış mezkur
ikinci mektubundaolduğu gibi, 95 yılına doğru yazılmış ve Aziz. Pav-
lus ismi altında hile ile sunulmuş, Selaniklilcr'e II. mektup, şüphesiz
bize bu hususta 'yazılmış olanların e'n iyicesi intıbiınıveriyor.

Dünya baki kalmakta inadettikçe ve ilk şevk dindikçe, yavaş ya-
vaş, ilahi ruhbaniyetin yerini idari ruhbaniyet aldı. Diğer yandan, ida-
recileriıl veya piskoposların çokluğu sistemi, muhtelif yerlerde değişik

9 Daha ö~ce zikrcdilen eserler. -Abbe Joseph Turmel, Histoirc de la Theologie positive
depuis I'originc jusqu'nu cOJlciIede Trente (Paris, Beauehesnc, 1904. in-8). Abhe de' ME ISSAS,
Ephemerides de la Papaut" (Paris, Nourry, in-12, 359 p.; Bunlar, önce 1904 de "Jean Vrai"
müstear ismi altında F'ıschbacher~~yinevi tarafından basıldı.) II. yiizyılın sonlannın en önemli
dökümanı, Ignace'nin sahte mektuplannın hir tercemesi, M. Henri Delafosse tarafından iş bu
Koııeksiyon'dan sonra sunulacak.
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şekiller aldı; otorite yalnız bir'e irca' edildi veya onun (~ir'in) tarafından
ele geçiri~di. Böylece piskopos monarşisi teşkil olundu. O monarşi, 165
yılında, Roma'da mevcuttu. Kartaca Piskopos'u Aziz Cyprien (258), III.
asırda, "Kilise, piskoposlar üzerine kurulmuş" olduğunu yazıyordu.

İlk havariler tarafından doğrudan. doğruya kurulı;ıuş Kiliseler,
hususi bir otorite ve şöhretten yararlanıyorlardı. Onlar, ilk doktrini ve
saf geleneği muhafaza ediyorl~rdı. Fakot bu Kudüs, Antakya, Selanik,
İskenderiye gibi kiliseler; bir biri arkasından kayboluyorlar. Bunlardan
yalnız İmparatorluk mcrkezi Roma'nın ki -hilafasıla- daha zengin, daha
kuvvetli olarak devam ediyor. Roma Kilisesi'nin şan ve şöhrcte nail
olması; temel iki havari olan Peturs ve Pavlus10 tarafında'n kurulmuş
olmasından ileri geliyor. Ayrıca Roma'nıh şöhrete ulaşması, bu iki hava-
rinin ölümlerine sahn.c olması ve mezarlarının orada bulunmasından
ileri geliyor. Demekki Ruma Kilisesi, erkendcn hususı bir önemc hazi
oldu; diğer kiliselcr, gelenckleri ve inançları hakkındaki meseleleri mem-
nuniyetle ona yöneltiyorlardı. O da erkenden otoriter alışkanlıklar edin-
di. ıi. yüzyılın sonunda, (}nun piskoposu Victor, Asya kiliselerine Pas-
kalya bayramını kendi arzu ettiği şekilde kutlamayı empoze etmek is-
tedi, fakat başarılı. olamadı. Daha sonra, piskopos Etienne, Kapadvkya
piskoposu Aiız Firmilien'in 257 yılında Azız Cyprien'e yazdığı mektup
hakkındaki hükmünde de aynı şekilde başarılı olamadı. Azız Firmilien',
o zaman, şahsi şec,aatiyle piskoposların ilk örneğini verdiği mektubunda
şöyle diyordu: "Etienne'nin o kadar aptalca beyanına karşı haklı olarak
. gücendi~; cı (Etienne), piskoposluk mak~mından dolayı kibirleniyor ve
Petrus'un yerini tuttuğunu iddia ediyor".

Aynı zamanda bir hkenderiye papazı olan Origene (185-254),
ilimle dinlerini uzI~ştırmaya çalışan Kilise mensuplarının acı ihtilafını
başlatıyordu. Origene, Kitab-ı Mukaddes'in metin tenkidini yaptı. O,
insan tarih üzerine dogmaya dayanmayan, Hİristiyanlık tarihini "ur-
mak istiyordu. "Hıristiyan adına düşman olanların yanında, din öğreti-

10 Bu iddia tarih tarafından doğrulanmadı, "Pavlus, ken,li arzusuyle zincire vurulmiış
olarak Sezar mahkemesinde yargılanmak üzere, İtalya'ya vardığında Roma Kilisesi on yıldan
Jıııırikuruluydu, Yine. aynı havari, kendisinin asla görm.ediği, onlarıu da kendisini tanım'adık.
lan Romalılar'a mektubunu yazdığı zaman, Roma Kilisesi 6 veya 7 seneden beri mevcuttu.
Roma Kilisesi, Pavlus tarafından asla kurulmamıştır, O, Petrus tarafından da kurulmamıştır.
Petrus'un oraya geldiğini farzetsek bile, o, oraya ancak ölmek üzereyken gelmiş olabilir. Roma
Kilisesi, 50 yıllan dolaylarında Filistin'den, Antakya'dan gelmiş olan Yahudi.Hıristiyanlar
tarafından kurulmuştur. Roma Kilisesi'nin Pavlus ve Petrus tarafından kurulduğu hakkında.
ki Irenee'nin görüşü, piskoposluğun apostalik bir menşe'den geldiğini isbatlamu için ileri sür.
düğü bir ya!andır". (H. DELAFOSSE),



4. Kült (I-III. Yüzyıl)ıı

II. Ası~da, bir mistik olan Marcion" teorilerini dayandırdığı' ve
kendisi için değerli olan havarüerle ilgili (Apastoliq~e) metinlerin bir

II Duchesne, i. 1',342.
12 Daha önce zjkr,~dileneserler. Mithra dini ile Hıristiyanlığın ilişikleri üzerine ~kz. "Die-

tiom:ıaire Apologetique de la Foi Catholique" (P. Beauehesne), faskül XLV ve XVIII," Pere9
d'Ales et Prat" maddeleri.

• Mareıon, II. yiizyılm. başında Sinop'ta doğmuş bir filozoftur. O, çoktanneılıktan Hı-
risıiyanlığa geçenlerin ilkidir. Gnostik ve Felsefecidir. Kilise doktrinlerinin ve metiiılerinin in-
, 'eelenme9inde mutlak bir eleştiriyi getirenlerdendir. O, insanın maddi alem üzerine yükselme9i
için Ascetisme'(Zülıd Hay'lU Yaşama)yı tavsiye eder. Bu suretle in9an, Tann gibi 90n9UZzihin
alemine ulaşır. Evlenmeyi/kesin olarak yasak eder. Ahlakında Stoaeılığın teBiri görülür. Onun
kurduğu mezhep "Marcioneuluk" adını alır. O mezhebinin esasını Pavlos'a bağlar. Abdi Atik!
ve yorumlann atmaK yanı Hıri9tiyanlığı 'yahudi inançlanndan kurtarmağa çalışır. Bu mez-
hep, incillerin İsa'ya isnadın doğru al~adığını; Luka İneiri ile Pavlu,'un İ91ahından az bir kıs.
mı istisna ewlınek şarbyle hepsinin sonradan uydurulduğunu kabul eder. (Çev~

cisinin fonksiyonlarının uyand,ırabileceği suizanlara da son vermek"l ıiçin,
değiştiriimiş İncil kurumlarını dikkatlice inceledi. Roma'ya gitti. Orada,
ruhban şeflerinin çıkarcılığından ve başıbozukluğundan tiksinti duydu.
Faziletlerine, ilmine ve çok çalışmasına'rağmen Roma ona değer vermedi.

Mahal'i ki!iseler, birbirleriyle münasebei halindeydiler. İman ve
amellerdeld birlik;'onlar için b::ığvazifesi yapıyordu. Zaten onların bir-
lik meydana etirmek için, kafi derecede ortak yönl~ri vardı. II. yüzyı-
Lın sonuna doğru, müşrikbir bilgin olan Celse, ~nıarı "Büyük Kilise"
olarak isimlendiriyor. Onun karşısında, genellikle, Hıristiyanlığın keı:di
ilk orijinIerinden edindiği gcIenek gibi şeylerin bağınilılığından kurtul-
muş, peygamberler veya "doktor"lar tarafından kurulmuş, bir günlük
veya daha fazla süreli, sayısız küçük kiliseler veya cemaatler meveuddu.
Onlar heretik (sapık) olarak kabul ediliyordu.lfakat, bugün olduğu gibi,
aşırı muhafazakarlarla geçmişe aşırı bağlı olanlar, tıpkı yenilik sevdasın-
da olanlar gibi, ,heretik kabul ediliyorlardı. Bahsedilen durum tekamül
halindeydi. Oraya hakim olan kiliseler kendilerini "Ortodoksiar" olardk
adlandırıyol', heretiklerikendi inanç ve ııemaatIeri dışında tutuyor ve
onları aforoz ediyorlardi. Celse, Hıristiyanlığın bölünmesini, karşılıkJı
olarak birbirlerini suçlayıp cemaat dışı saymalarını pek çok.yadırg~mış
görünüyor. Kilise, 6na,karekterli ve namuslu birkaç kiş dışında bir-
birleriyle sövüşen yobaz bir gürı1h olarak görünüyor. Sapık fırkaların
tarihi, çok farklı bir iz bırakmaz.

İkinci yüzyılın ikinci yarısında, "Büyük Kilise:' evrensel anlnmıda
gelen Grekçe "Katolik" ünvanını aldı.
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derlemesini yapmak fj.krindeydi. Marcion ve diğer gnostiklere karşı,
"Büyük Kilise"; kiliselerde yayılmış, az veya çok apostolik sayılmış böyle
kitapların kanun gibi olduğunu açıklayarak özel dökümanını tesbit etti.
Bu döküman, Ahdi Cedid'in menşe'i oldu. Farklı kiliseler, ötedenberi,
bu dökümanlara sahip olmaya çalışıyorlardı. En yaygın olan dört İ~cil
ve Aziz Pavlus'un birkaç mektubu üzerinde anlaşmaya varılır; fakat
Hıristiyan Kutsal Kitabını te~kil eden kitapların genel olarak k~bul edile
miş listesi mevcut değildi.' Birlik, aşağı yukarı, anrak IV. yüzyılın so-
nunda; en. zengin ve nü:betcn en iyi bilgiyi veren Roma Kilisesi tarafın-
dan ortaya konulmuş kolleksıyoll yönünde oldu.

Bu Hıristiyan İncil'i meydana getirilmeden önce, sadece az tutarlı
ma'lümatlarma sahip olduğumuz şeyler üzerinde bir "kült" oluşmuşdu.

Bilinebildiği kadarıyla havariIer, Kilise'ye katılışta "İsa dına"
suya daldırmakla yapılan birtek vaftiz usulü yerleştirmişlerdi. Şüphe-
siz bu vaftiz, diğer Yahudi cemaatlerinin vaftizindeiı farklı olduğu gibi
Mithra kültündeki vaftizden de farklıdır. .

İlk Hıristiyanlar, dostluk şölenlerinden dolayı sık sık biraraya
geliyorlardı. 'Aziz Pavlus, tanrının yenildiği kültlerdekine benzer görüş-
leri bu dostluk şölenIerine dc soktu .. "Communion", Katoliklerdeki
"messe" ile Protestanlardaki "kutsal cene"si ile birlikte oradan çıktı.
İlk liturji, Akdeniz kıyılarının ortak dili olan Grekçe'de meşhurdur.

Yahudilerden olan ilk Hıristiyanlar, Cumartesi veya Pazar'ı Tan-
rı'ya adamaya devam ediyorlardı. Fakat çok erkenden, bu noktada,
Yahudi geleneğinden kurtulup Pazar'ı ibadet günü olarak tesbit ettiler
(onlar, mithra dininden olanlara uyuyorlardı). İnciller, Haç'a gerilmenin'
Cuma'da, dirilmenin Pazar'da c.lduğu üzerinde ittifak ediyorlar; fakat iki
olayın aynı anda vuku' bulmasında veya Yahudi Paskalyası ile Haç'a
gerilmenin "ynı olduğunda ittifak edemiyorlardı.

. ,

Bu sırada hıristiyanlar, ister İsa bu gün dirilmiş olsun" ister Mesih
efsanesi mutlak olsun; ilk baharda tabiatla birlikte dirilen tabiat tann-
ları gibi çarçabuk bir dirilme bayra~ını Yahudi Paskaylası haline getir-
diler.

Daha sonra Hıristiyanların çoğu, İsa'nın \doğum gününün de bir
bayram olmasını istediler. Fakat doğum gününün tesbitinde çok tered-
dütler oldu. İskendt'riyeli element (217), bize, o bayramın Mısır'da
20 Mayıs'ta ku~lanmış olduğunu bild~riyor. Bu b••yram"başka yerlerde,
20 Nisan veya 6 Ocak oldu. Kudüs'e bu bayram, ancak Pisk0i'0s Juvellal



,I

~. İmam Esasların,m İntişiirı (I.V. Yüzyd)13

13 Bkz. Duchesne ve Tumel'in a.g. eserleri, Ye "L'Histoire de France depuis les origines
JU"qu's la Revolution" (Paris, Hachette, 190Q-1911, 9 tomes in-4) Meryem kültü için Bkz. Gu.
illeaume Herzog, "La Sainte Vierge dans l'histoire" (Paris, Nourry, 1908) ve "Le Dictionnaire'
Apologetoque de la Foi Catholique" d'Mariolstrie" adlı makale. .

Dahasonra, dindarane bir ifade ile, "Havarilerin inanç sistemi"
denilen "Katolik" Kilise'nin i'tikat sistemi, IV. Yüzyılda, bir Romen
formülünde şöyle özetlenmiştir:

ı. ı. Ben. Tanrı'~a kurdeıli Baba'ya,

II. 2. ve O'nun biricik oğlu Rabb İsa'ya,
3. B~kire Meryem ve Kutsal Ruh'tan ,doğmuş olduğuna,
4. Ponce-Pılate zamamnd~ Çarmıh'a gerilmiş ve gömülmüş

olduğuna,

ABDURRAHMAN KÜÇüK

(458) zamanında girdi. O (bayram), aynlmış Ermeniler arasma hiç nü-
fuz edemedi. Roma pisk0l'0sluğu, doğrudan işin içerisine girmeksizin,
bayram tarihinin gitgide birleşmesine müsaade' etti. Ona kalırsa o (Ro-
ma Piskoposluğu) bayram giinü olarak, ölümsüz Güneş Tanrısı'nın' Bay-
ramı 25 Aralığı tesbit .etmişdi. Mgr. Duchesne, bu konu üzerinde özet
olar~k şu görüşü ileri ,ürüyor. "25 Aralık; ölümsüz Güneş Tanrısmın do-
ğum günü Mithra dininde olanlar için bayram günü idi; o Hıristiyanlar

için de aynı duruma geldi".

tık Hıristiyan kültünün }{arekteristik anlatımı basitçe idi. Biraraya
gelmeler, mabedIerde değil, fakat ikametgahlan müs'ait olan taraf tar-
lannm evlerinde; daha sonra, Kilise kendi özel mülküne kavuştuğu za-
man, Piskoposhanede oluyordu. Putperestler, Hıristiyan mabetlerini
tanımıyor ve bunlan dinsiz olarak görüyorlardı. 300 yılına doğru, Hı-.
ristiyanlığın müdafil Amobe, uluhiyeti iki duvar arasına kapatmak ve .
onun da "insanlar, kediler ve karıncalar" gibi maddi bir yere ıhtiyııcı
olduğuna inanmakla Hıristiyanlann uluhiyete zulum edileceğini iddia
ettiklerini, söylüyordu. Diğer y~dan bu basitlik, K,ilise yetkililerine ka-
dar uzanıyordu. 267 yılına. doğru Antakya'da t0l'lanmış bir konsil, bu
vilayetin piskoposu Samosatalı Paul'u eleştiriyordu. Eleştiride, diğer

\

kötülükleri yanında kiliseler birliği içinde yüce bir mevkii ihdas etmiş
\olmasından dolayı kınanıyordu. Konsil İsa'mn bir muridi için ,bu ıCl'~atı, .
munaseb~tsizlik olarak niteledi. Samosatalı Paul'un günahı böyle bir
kural getirmesiydi. Nihayet az bir zaman sonra 'bütün Piskoposlarıİı
ın:akamı olacak ve Papa'mnki hepsinin en üstünde yer alacaktır.

\ '
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5. Üçüncü gün ölüle~ arasından dirilmiş olduğuna,
6. Göklere yükselmiş olduğuna,

7. Baba'nın sağında oturmuş olduğuna,

8. Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için ineceğine,
III. 9. Ve Kutsal Ruh'a

ıo. Kutsal Kilise'ye
ıl. Günahların bağışlanacağına,

12. Cismaniyetin dirileceğine; inanırım.

Bu formUlün birinci kısmı Hıristiyanlığni çıktığı Yahudilikten
alınmıştır. İkinci kısım İsa'ya imanı' açıklıyor; İsa'ya imanı açıklayan
kısım tesbit edildiği zaman, İsa'nın- bir bakire oğlu olarak niteleniş ef-
sanesi henüz yeni açıklığa kavuşmuşdu. En yenisi olan üçüncü kısım,
devam etmekte inad eden bir dünyada, baki bir te'sise benzeyen "Kut-
sal Kilise" ye imanı açıklıyor.

Teologlar, fası,lasız, bu formülün esaslarını yayacak ve açıklaya-
caklardır. Tanrı Baba ile Kutsal Ruh'un ve İsa'nınmünasebeti nedir?
Nihayet, Tanrı'da şu üç şahsiyetin mevcut olduğu sonucuna varıldı:
Baha, Oğul ve Kutsal Ruh (Ruh'ul-Kudüs). Bu, Hıristiyan inancındaki
inanılması şart ve anlaşılması imkaıısız kutsal üçlemedir. Fakat Grek
Kilisesi, Kutsal Ruh'un Oğul vasıtasıyle Baba'dan geld!ğini açıklayacak
ve Latin Kilisesi de, hem Baba ve hem de Oğul'dan geldiğini ileri sü-
recek: Bu ihtilaf, "Filioque" diye anılan uzun bir çekişme mevzu'u ola
caktır:

Üçleme (Testis)'nin ikinci şahsı Meryem oğlu İsa'ya huhil etmiştir.
Onda iki tahiat vardır: İlahi ve in~ani tabiat; fakat Lu iki tahiat yalnız
hir tek şahıstır: Bu "uknurnlara ait birlik" ve İnkarnasyon' (hulill)dur.

İnkarnasyon, ebedi cehennemlik olmuş, ilk insan, Adem'in itaat-
sizliği ile kaybedilmiş olan insanlığın İsa'nın kendisini feda etmesilye _
günahtan kurtulması motifi oldu. İsa'nın insanların kurtuluşu için ken-
disini feda etmesinin bu izahı, çuk karışık teorilere yolaçacaktır. Bunlar
İsa'~ııı insanların günahlarını. affettirrnek içiJ,l kendisini feda etmesi
(Redemption) ve. "Asli suç"dur.

"Bakire Meryem" e ait mevzu, çok Önemli bir gelişmeye sebep ola-
caktır. İsa'nın, annesi "Tanrı'nın annesi" olarak ilan edilecektir. Onun
oğlu (İsa) "Rabb" (Notre-Seigneur) diye; O'da "Anamız" (Notre Dame)
diye çağrılacaktır. Onun efsanesi güzelleşerek ve durmadan ülküleşe-
cektir. Bütün insan yaratıkları asli suçla bozulmuş diye kabul edildiği



halde, Meryem'e aşırı sadakatle geçen iki yüzyılda (Xıı-xııı. yüz-
yılda) istisnasız bütün :'doktor"lar onun da geneılkamma tabii 01-
dı,ığunu düşünürken Meryem, anarahminde bile asli suçtan azfıde
olduğu ilan edilecektir.

Şartların baskısı altında Kilise'nin uyguladıgı yeni esaslar, daha
sonra, her türlü tartışmanın üzerinde yeralacak sebeplerle doğrulana-

caktır.
İlk Kilise, adam öldürmekten, puta tapmaktan, zina etmekten suç-

lanmış olan taraftarlarının cezalandırılmasını uzun süre yasaklıyordu.
İşkenceler esnasında çok Hıristiyan putlara tapıyor, tehlike geçtikten
sonra hak yola dönmek arzuSu gÖEteriyor,du. Roma Kilisesi, endüljans
usulü ile ilk örneği veriyordu. Günahkar, cemaate yenider dönmek için,
hatalarını itiraf etmek, onlardan tevbe etmek mecburiyetinde idi. Aleni
ikrar, daha sonra gizli ikrara dönüşdü. Kilise, yavaş yavaş kulağa dit
ikrarı yerleştirdi Vc onun anlatılmasını da mecbur kıldı. Bir gün Kilise,
onların kendi asıl ve şekilleri içinde, İsa'nın ne çok, ne az, tam yedi sek-
ramenti ortaya koyduğunu empoze edecektir: Vaftiz, Konfirmasyon,
Ekmek-Şarap Ayini (Eucharistie), Tövbe (Penitenee), Son Yağlama
(Extreme-Onction), Papaz silsile-i meratibi ve Evlenme.

lsa'nın mutlak Tanrılığıile ilgili asıl "doğma" bütün ilk Hıristiyan-
larca bilinmediği ve doğmaların son şeklini almadan önce farklı mah~l-
lere ulaştığı tarih tarafından ortay!'. konulmasına rağmen, bütün bu dog~
ma7ların bizzat İs'a tarafından vaz' edilmiş olduğu ilan edilecektir.

Dogmatik gelişme,. Roma Kilisesinde,durmadan sürüp gidecektir.
xıx. yüzyıl şu iki dogmanın tesbitine şahit olacaktır: Meryem'in günah-
8ızlığı ve Papa'nın yanılmazlığı. XX. yüzyılın başlangıcında Hıristiyan
Cemaat, keşişler ve diğer dindarlardan daha çok, Meryem'in vüeudunıin
ölümden sonra vasıtasız olarak semaya ref'edilmiş oid~ğu in;neı olan
Assomption14 dogma'sının tasrihini talebedecektir. Doğına'ların tarihine
göre, bu kefaretin onu arzu eden azizlerden daima reddedilmiş olınası
muhtemel görülmüyor.

İlk dogma'ları te'sbit eden Şark Kilisesi, VIII. yüzyıldan sonra bu
çalışmadan vazgeçceek~ir. Protestan Kilisesine gelince, onların piren-

" - sibi; Ortaçağm batıl inançları diye adlandırdıkları son inançlaTın hep-
sini ve bizzat kadim "Havarllerin inanç sistemi" bahisleTinden bir kaçını
bırakarak, ilk Hıristiyanlı~a yeniden dörimek olacaktır.

14 Akım, CI~rvl!-uxpapazı, dom Renaudin'in şu kitabı !Ie başladı~ "La doetrine de I'As-
.omption de la T.S. Vierge. Sa definibilitcS conutıedoğme de foi divine" (paris, 1912).
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6. Kilisenin Zaferi (ıV-v. Yüzyıl)lS

/
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IV. Yüzyılın başlangıcında, İmparator Konstantin Hıristiyanlığı
kabul etti. İnanç, Devlet'ten ayrılma ve Kültlerin serbesdiği fikri hep.üz
'mevcut olmadığı bir sırada, İmparatorun din değiştirmesini müteakiben
İmparatorluk Hıristiyan oldu. Hıristiyanlığı yeniden yasaklamaksızın,
İmparator kültıi olarak paganizmi geçici olarak yerleştiren JuIiım L'-
Apostat (361-363)'ın çok kısa süren hükümdarlık dönemi h,ariç, Roma
İmparatorluğu Hıristiyan olarak kaldı.

İmparatorlar Hı~istiyan olunca putperestlerde kitleler halinde Hı-
ristiyan dinine girdiler. Bundan hemen maddi bir kült ve yeni bir m,i-
,tolojik efsane ortaya çıktı.

Hıristiyanlar tapınaklara kavuştular. Litürjilerini orda icra ettiler.
Ruhhaniyet, payen Tuhbaniyetinin içtimai yerini aldı ve daha da öte-
sine geçti. Kilise, gitgide, dünyevileşti. Eski zahit Hıristiyan idealine
bağlı olanlar Manastır hayatına çekildiler. Aziz Basile (379) Şark keşiş-
lerine, Aziz Benoit (543)de Garp keşişlerine bir kural getirdi. Bu dünya
için yaşamayan kiliselerin büyük ideali, böylece muhafaza edilmiş ol-
du. Bu büyük ideal: evlenmek serbestliğine sahip olan papazların bulun-
duğu Şark Kiliselerindeyer almayan, fakat 'Batı'da yavaş yavdş ve
güçlükle kabul edilen, bağımsız ruhbanlarda "bekarlık temayülü" şek-
linde belirdi.

- Kendilerine çok kıymetli görünen fikirlerini daima başarılı göster-
meye çalışmiş olan farklı teolojik gruplar, Konstantİn'İn Hıristiyanlığı
kabul etmesinden sonra Roma'ya yeniden daha şiddetli bir arzu ile bağ-
landılar. Bütüp. IV. yüzyıl, Oğul ile Baba'nın aynı cevherden olup olma-
ması meselesi ile ilgili' mücadelelerJe doludur. IV; yüzyıldan sonraki
yüzyılda bu durum dahada fena oldu. Bu husus, Mgr.Duchesne'nin dedi-
ğinden daha iyi bir şekilde ifade edilemez. Duehesne, şöyle diyor: '

Bir bağnaz dindarlar coşkunluğu, metropol ihtilafları, Kilise'ye
tabi' krallar arasındaki rekabetler, gürültülü konsiller, kanun-i huma-
yünler, aziller, nefiler, kargaşalıklar, itikad veya mezhep muhalefetleri;
işte bu ~artlar altında Grek teologları "İnkarnasyon' doğmasını etüd
,ettiler. Ve onların mücadelelerinin neticesine bakıldığında görülen man-

15 IV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla kadar gelen süre için: Vllietoİre Generale Du IV Si-
ecle A Nos Jours, Publice sous la directian de Lavİsse et Rambaud (paris Calin, 1901, 12 voL
in-S); Ch. Guignebert, Le Christianisme medieval modern (l.'aris. Flammrion. 1922, in-~2. 323
p.).

/
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16 Histoire ancienn{. de L'Eglise. III, p. 323.
17 cr. Duchesne. ouv. cite, II, p. 481.
* Centaure; Satyre: yan insan, yan hayvan şeklinde olduğu kabuledilen tann (Çev.)

18 Meis.as, Ephemevide. de la Papaute. p. 245.
• Kaza ve kader k,musunda Cansinus (Janseniu.) tarafından icad edilmiş ve taraf tar-

larmca da geliştirilmiş derin bir takvayı kabul eden. insan hürriyetini inkar eden bir tarikat.

(Çev.)

zara şudur: Tamiri mümkün olmayan bölünm'üş Garb Kilisesi, parçalan-
mış Hıristiyan İmparatorluğu, Suriye ve Mısır'a ayak basan Müslüman-
lar. Metafizik hareketlerin mükafatı işte bunlar 01du16

•

Kilise, kendi resmi doktrininin hazırlanmasında, hususi olarak seçil-
miş kimseleri "doktor" titri ile şereflendiriyor: onların hatıralarını ya-
dedip ve aşırı derecede. övüyordu. Bunlar, belki, dini yüksek şahsiyetler
I)lmakla beraber, inceleme, bilgi ve eski mjnalardan mahrumdulaı.

, Bu çağda, Latin Kilisesi'nin en biiyük iki doktoru; Aziz Jerome

(420) ve Aziz Augustin (430) idi.

Aşağı yukarı haşin ve kaba bir tabiata sahip olanı? Aziz Jcrome,
fanatik bir şahsiyetti. O, İbranice'yi çok ,iyi biliyordu ve devrinin en
şahane Latince Tevrat tercemesiİıi yaptı.' Onun' geniş dini bilgisi aşırı
saflığı ile ifsad edildi. "O, İsa'yı centaures (santor) ve' satyr~s (satır).
şeklinde gösteren hikayeler anlatıyor; mitolojik varlıkların gerçek 01-
'dukları~ da tekeffül ediyordu. O yine Antakya'ya götürülmek ve Kıral

, Constancieye gösterilmek için ölümünden sonra tuzlanmış, canlı gibi
bir satyre'yi bütün İskenderiye'nin gördüğünü söylüyor"18

Aziz Augustin'in şöhreti XVI. yüzyıldan itibaren kararmaya baş-
lıyor. İnayet, kaza ve kader konusundaki teorilerininsadık temsilcileri
,Lüther, Calvin ve Jansenistler. onU itizalcı saydılar. Bununla beraber
o, "İtiraflll!" (Confessions) sayesinde ö]ümsüz]eşmekten de geri kalmadı.
Çeşitli ve pekçok çeHelere ulaşmış olan, özellikle Platoniz~, insan kal-
binin derin bilgisi oldu. Mistisizm, Batı ortaçağının bütün mistikleri ta-
rafındari okunmuşdu. Hıristiyanlığın alemşümı1I fikrinden' doğ~n bu
mistisizm, Batı'da e!.as temsilcisi ve alemşumul dini idealin naşiri olan,
Celse'nin ifadesiyle "'Büyük Kilise"yi Üniversel veya Katolik Kilisesi
haline getirdi. İmparator Konstantin sadece dinini, değiştirmekle değil,
fakat İmparatorluk merkezini yeni bir vilayete taşıyarak da'Hıristiyan-
lığın mukaderan üzerinde bir t~sir ifa etti. Yeni Roma, Constantinople
(İstanbul)'ıUnl Piskopos1arı, kendilerini, eski Roma'nınkilere muadil ve

, zamanla da onlardan ü~tün olduklarını kabul ettiler. IV. Yüzyılın so-
nuna doğru (İstanbul) Konstantiniye'nin bir piskopos Jeuneur diye
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ma'rufJean IV, "evrensel piskopos" titrini aldı. Bu yeni durum karşı-
smda, "le Grand" diye meşhur Roma piskoposu I. Gregoire, "papazlıkta
çok aziz kardeşi"nin icraatını lekelernek için rezalete mueib bir mektup
yazdı. Mektubunda şöyle diyordu:

Mektubumu yazmay~ icbar edilmiş değilim: O tempora! O moresI
Avrupa Barbarların eline geqmiş, vilaye.tler imha edilmiş, şatolar yerle
bir edilmiş, taşra ahalisi azaltılmış, toprağı işleyen kimse kalmadığı için
hoş kalmış. İsa'nın müritleri putperestlerin (Hıristiyan olmayanların)
yemi haline gelmiş; gösteriş içinde sahte göz yaşları döken papazlar fai-
desiz "titr"ler taşıyor ve 'dinde dahi olmayan niteliklerle övünüyorlar.
Ben, Gregoir, bu isme layık bütün papazların basit bir hizmetcisiyim.

Roma Piskoposları bir müddet sonra İstanbul'un "çok aziz kar-
deşlerinin" lehine kaybedilmiş öncülüğü yeniden 'geri alacaklar. Onlar,
eskiliği ve faziletleri ile Batı'mn bütün papazlarına Çelebilik sağlayan
ve yalnız kendileri için olan "papa"lık titrine el koymakla işe başlaya-
caklar.

7. Garb Katolildiğinin İkmili (VI-IX. YÜzyıl)19

Dini kavgalarla son derece zayıflamış Roma İmparatorluğu, va~lı-
ğını uzun zaman devamettiremedi. Batı Roma İmparatorluğu, baz:bar-
ların istilası altında, 476 yılında yıkıldı. Do~u Roma İmparatorluğunun
sımrları, yeni bir din, İslamiyet, tarafından zayıflatılmışdı. Eğer Char-
les Martel onu Poitiers (732) de durdurmamış olsaydı, Müslüman akım
yine bütün Garb'ı istila etmiş olacaktı.

Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasiyle medeniyetin maruz kal-
dığı çok büyük hezimet, dünyanın sonunun çok yakın {)lduğu hususun-
daki Hıristiyan fikriyle daha da ağırlaştırılmıştı. Toplumun kurtuluşu
için savaş~ak yerine, onun yok olması beklenildi. Bu basit bir inanç
değildi; papa Aziz Büyük Gregoire (le Grand) (604)'da o fikre katılı-
yordu: Bu gerçek bir Katolik geleneği ve en eski Hıristiyan inancı idi.

Batı'da ~alnız, piskopos ve manastır mektepleri m~vcudiyetlerini
devam ettirdiler. Ruhbaniyetin durmadan. artan zenginlikleri onlara
etüd imkanları sağladı; fakat onların etüdleri uzun zaman ibtidai olarak
kaldı. Köy papazı, büyüleyiri etkisi gösteren ayinlerin sihirbaz bir yö-
neticisi durumunda !di, fakat yapılması için formüller doğru olarak su-
nuluyordu. Bunun için, birkaç etüd kifayet ediyordu. Buna rağmen,
Charles Martcİ, sadece okumasım bilen bir barbara piskoposluk verdi.,

19 Y.a.g. eserier.
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Bu genel inhitat içinde, ruhban sınıfı, tamamen 2.enginleşti. Şüp-
hesiz papazlar ve ke~.işler, dünyanın en iyi inancı üzere ölen zenginlere
ebedi kurtuluşları için, maııarını Kilise'y~bağışlamaları telkininde bu-
lunuyorlardı.

, Roma Kilisesi diğer bütün ki~iselerin en zengini oldu. I.Hadri~n
zamanında (772-795), Papa~nın mülkleri, 1870 de olduğu gibi ve orta-
çağ boyunca da mevcudiyetinidevam ettiren -aşa ğı yukarı- limitleri
olan bir dük teşkil etti. Haklı cıkafmak, müdafaa etmek, sağlamlaştır-
mak ve eğer muktedir olunursa Rıihiini Devlet'i kurmak için; İmparator
Konstantin'in Roma ve İtalya'nın büyük birkısmını Papa Sylvestre'ye
vermiş olduğu kabul edilen "Konstantin'in uydurma hibenamesi" böyle
zannedilmiş bir antlaşma olarak 774'e doğru piyasaya sürüldü. ,

Kilise, İmparatorluğu işgal etmiş olan barbarları kendi dinine sok-
tu; nisbeten onları medenileştirdi; hatta onların memleketi Germanie
(Almanya)ya Azız BOnllace (775) ve kendi misyonerleri v;asıtası ile dini
inancını yaydı.

800 Yılında, Papa III. 'Leon tarafından Roma'da' takdis edilmiş i

(taç giymiş) Charlemagne (Şarlman), kendi yararına Batı Roma İm-
paratorluğunu yenid,en kurdu. Katolik tarihcilerinin "Tanrı Devleti"
(La Chretiente) diye adlandırdıkları, bir ımparatoruıı sadık korucuyu-
luğu altında Papa ile Batı Devleti diye ayyuka çıkardıkları, tutarlı enteı:-
naEyonel bir yönetimin, ilk denemesi sayılan rejim, bu tarihde başlıyor.

Gerçekte, "Tanrı Devleti" (La Chretipnte) sadece pahalıya mal ol-
muş bir hayeIden başka bir şeyolmadı. III. Leon'un halefieri Papa'lar
gibi mıikiifatiar'dağıtmanın, devletlerin tertib ve teşkilinin kendi hakları
olduğuna; Şaılman'ın halefleri de kendilerinin Sezar'ların varisleri ve
Avrupa'nın bütün devletlerinin de Roma İmparatorluğunun parçası ve
birliği yeniden s~ğlamanın bir vesilesi olduğuna çok çabuk inanacaklar.
Bu kuruntular, birçok yüzyıl boyunca' "Sacerdoce et de l'Empire" (İm-
'parat~rlukla Papalığın) korkunç savaşları diye 'a'dlandınlan, İmparator~
larla papalar ve daha az meşhur olarak da-diğer krallarla iml'ar8torlar
arasında vuku'bulan savaşları hazırlayacak: fakat hepsi de çok bÜyük
zararlara yol açacaktır.

iX. yüzyılın başlangıcı ile Şarlı:n"an'ınhükümdarlığını şöhrete ulaştır-
acak olanedebi rönesans, ruhMIlliyetin eseri oldu. O, oraya kendisini hoş
gösteriyordu ve zaten menfaati de oradaydı. Yazmasını bilen, istediği
herşeyi yazabilirdi. Demek, ki o, kiliselerinin, azizlerinin ve onların kut-
sal h~tıralarının tarihini: kendi zevklerine,kendi iddialarına ve kendi

i
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anlamsız tartışma konularına göre' yazdı. Onun sanatı, cahiJ halkı aldat-
maktır. Hıristiyan geleneğine uygun olarak sahtekarlar, lüzumunda
kendi eserlerine yanlış olarak eski tarih koyuyor ve onları meşhur olmuş
bir kaç ismin maskesi altında sunuyorlardı. Bu çağda. Garb'da irıikab
olunmuş sahtekarlıkların en önemlisi, İsidore Mercator ismi altında
Fransa'da ibraz olunmuş bir kanoııik kolleksiyonudur. KoUeksiyon ya-
zan, sivil iktidann tecavüzlerine ve başpiskoposlann keyfi tasarruflan-
,na karşı, piskoposları-dindarane- korumaya niyet etmiş gibi görünüyor.
Bu amaçli! o, kendisine merdut olarak görünen şeylerin hepsini hüküm-
süz sayan ve Azı?; element (I. yi~zyılın sonu)'ten Azız Gregoire II'e
(731) kadar varan papalara ait 94 mektubu ihtiva eden "Sahte Papalık
Fetvaları" (les fausses derretales) diye adlandırilan şeyi uydurdu. Hile
Fransa'da engelsiz kabuledildi. Bu hile, papalığa ait üstünIüğün ilk sı-
rayı almasına, gelişip-yayılmasına, hizmet ettiği için de Roma'da hile
sahibine itibar sağladı.

Üç asır önce, Batı'daki hazin çöküşü göremeyen Şark Kili~esinde (
de, çok önemli bir hile irtikab' edilmişdi. Kendi şahsi fikirlerini tastik
ettirmek isteyen yeni platonizm'den dolmuş bir' mistik, şahsi fikirlerini
Havar! Aziz Pavlus'un tilmizlerinden Denys L'Areopatige'nin ismi al-
tında takdim etti. Bu hile öylesine kabul gördü ki; sahte olduğu bile an
laşılmaz oldu. Aziz Denis Papazı Hilduin (842), Paris'in ilk Papazı ile
L' Areopagite'nin bir ve aynı kişi olduğunu iddia ederek, sahte Denys'i
terceme etti. Hala çok kimse ona inanıyor.

HUduin'in tercemesipek iyi değildi. Bir müddet sonra, Jean Seot
Erigene (876), ondan birazdaha iyisini yaptı ve sahte Denys, Doğu'da
olduğu gibi Batı'da da şabaserolarak görüldü. XIII. yüzyılın büyük
"doktor"ları onu, Kilise Pederle~inin üstünde tuttular. Gerçekten onun
tesiri daha devamlı oldu.Pederleri aneak nadir birkaç ulemrı' okuması-
na rağmen, "Aziz Denys L'Areopagite"yi mistikler devamlı okuyorlar.
Aziz Augustin tarafından Garb Kilisesi'ndı: tes'is edilmiş küçük plato-
nizm akımı, Azız Denys sayesi,r.de sonsuz nüfusa kavuşmuştu; soğuk,
sert, legi'il eski, Hıristiyan zahidliği, romantik, hayali, duygulu bir mis-
tisizmle tama~anmıştı; adi keramet, sınırsız hülyalar pasif dualarlıi
yanyana oluyor; perhiz ve disiplin vecde katılıyor: çok büyük şevkle
mistik ayın yükseliyor.

Hıristiyan takvasına son şeklini veren sahte Denys ve Hıristiyan
toplumundadini monarşi'nin zaferini sağlayan sahte İsidore ile Gaİ'b
Katolikliği son ve kesin olarak teşkilolundu. .



20 Y.A.g. eserler.
21 Voltaire, Essai, XXXIV.XXXV.
• Aziz Benoh tankatma mensup (Çev.)

. Şarlman taraftarlarının (Carolingienne) Rönesansı kısa ömürlü
oldu. Normandlar'ın akınıarı Avrupa'nın bir kısmını tahribetti.

Gaddarlar (tyrans) tarafından -bilafasıla- tahrib edilmiş olan İtal-
.ya, bu harabe1er içinde daima Batı'nın en z~ngin v.e en ml!'mur yeri 01-
du~Papa1ık makam~ zulme uğramış, şerefi' lekeleniniş ve kanianmıştl.
P~paların intihfıLı, benzerine ne (ince ve ne de sonra rastlanmayan bir
tarzda oldu. O kadar rezil ve iktidarsız papaların elinde Roma Kilisesi'.
nin ne hususi im!iyazlarını ve ne de azametlerini kaybetmemesi hayrete
mueibdir; fakat o zaınan, aşağı yukarı, bütün kiliseler de böyle idare
edilmişlerdizı.

Bourgogne (910)'de kurulmuş ve birbiri arkasından birçok azizler
tarafından idare edilmiş bir be~edietin* manastm Cluny, kilise refor-
munu hayal ~diyordu ve onu da hazırladı. Fakat keşişler, hemen aşırı
isteklerde bulunmaya başladılar. Cluny keşişleri, isteklerini o kadar na-
zik temellere dayandırıyorlardı ki bu, beşer tabiatının gücünün yetme-
yeceği nisbete ulaşıyordu; Onlar, İsa'nın vekilİiğine layık papalardan,
hakim olan sadık imparator vasıtasıyle, Avrupa'nın diğer krallarını halk.
larını ebedi kurtuluşa götü~melerini, istiyorlardı. Veya şimdi olduğu
gibi, başında Pap~ bulunan bir keşişl~r İmparatorluğu, bir teokrası is-
tiyorlardı: "TANRı nEVLETt" (la' ChrtStiente). .

Keşiş Hildebrand, Gregoire VII (1073-1085) ismi ile bizzat .kendisi
papa olunca, papalıkta düzeltme yaptı. O, papa, tahtları ve' mülkiyetleri,
yeniden tanzim etmek istedi. O, "krallıkları, dlikleri, sahip olunmuşlan, \
bir kelime ile' bütün insanların tasarrufuodakileri" herkesin yetenekleri.

. i

ne göre alınabilmesiıı.i ve verilebilmesini 1080 Roma synod'unda ilan
etti. Dünya, ona yanıldığını göstermektl) gecikmedi. Greogire, Salerne'
de ölmek üzere iken Alman kralı LV. Henri bir antı papayı Roma'ya
tayın etti. O da ölüm anında şunları söyledi: "Ben hakkı sevdim ve hak. \
sızlıktan nefret ettim. bunun için de sürgünde ölüyorum".

Gregoire VII'nin halefieri, onun programını, İnnocent III (1l98)'e
kadar önemli başarılar göstermed~n devam ettirdiler. Onların en ünlü
teşebbüsleri, Kuddüs~ü Müslümanlardan geri almak için yaptıkları ba-
şarısız' haçlı seferi denemeleridir. Bu denemeler, yüce idari mekanizmayı

OJ
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ele geçiren papalar için yeni bir güç kaynağı oldu. Fakat, genel Hıristi.
yanlik nokta-i nazarında, onların en parlak neticesi; Doğu ileBatı Ki-
lisesi'arasında çoktan beri aşılmaz bir uçurumu aşmak oldu.

IX. Yüzyıldan itibaren papalar istek ve gasplarını ,artırdıkça Grek-
ler kendi köşelerine çekiliyorlardı. X. Yüzyılda münasebetler karşılıklı
olarak kesildi. 1054 de, Hildebrant'dan ~asihat almış IX. Leon, İstan-
bul Patriği Michel Cerulaire'yi aforoz etti. Grekler Kilisenin eski disip-
linini muhafaza etmişlerdi. Grekler, Latince yazılmış ve' Batı'da i'mal,
edilmiş sahte papalık fetvalarını ve 'papaların onlardan çıkardıkları
neticeleri de hiç kabul etmiyorlardı. Yalnız Kiliseye ait fonksiyonları
içinde kalan ve maddi saltanata asla malik olmayan Grek piskoposları,
muhıiiib ve feodal Latin piskoposlarına hayretle bakıyorlardı. Diğer
taraftan, Haçlıların savaşeı metodları onların öfkelerini doruk noktasına
ulaştırıyordu. Latinlerin dini, onlara, barbar ve dejenere olmuş gözükü-
yordu. Latin Kilisesi karşısında, resmen şu adı alan birŞark Kilisesi
zuhı1r etti: "Katolik,.Ap~stolik, Ortodoks ŞarkKilisesi"., Şark Kilisesi,
Latin Kilisesi'nin anladığı manada kendisinin katolik' ve Apostolik ol-
duğunu iddia ediyor. İlk Yüzyıııar~n yedi olümenik konsil kararlarını
inançlarının esası olarak kabul ettiği için de, kendisinin Ortodosk oldu-
ğunu iddia ediyor. Doğu Kilisesi kendisini, büyük Hıristiyan İmpa~a-
torlan ı. Theodose (379-395) ve ı. Jüstinien (527-565) zamanında ol-
duğu gibi, Doğu Roma İmparatorluğunun meşru varisleri ve takipcileri
olduğunu iddiaediyor.

Batı Kilisesinden farklı olarak Doğu Kilisesi,' mazide olduğu gibi
halde de, devlet işlerine' müdahaleetmeme özelliğine sahiptir. Orada,
politik olmayan, fakat dinin esaslarından olan perhiz, uzun ve güzel li-
türjiler icra olunuyor. Şark ile Garb kiliselcrinin birleştirilmesi için iki
deneme vuku bulmuşdu: onların hasıl ettikleri yaklaşmalar ancak (1274-
1282 ve 1439-1453) tarihleri arasında ve çok kısa ömürlü oldu. Latin
Kilisesinın şefleri karşısında Grek Kilisesi'ninki, daima, "Konstantı-
nople (İstanbul) Başpiskoposu, Yeni Roma ve Dünya Patriği" ünvan-
ıarını taşıyor.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

