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YEN AH D’DE
KONYA VE YAKIN ÇEVRES
Nermin ÖZTÜRK*

ÖZET
Hitit’lerden Lidya’l lara, Romal lar’dan Türkler’e kadar pek çok millete ev sahipli i yapm & olan Konya’da farkl dinlerin ve farkl kültürlerin izlerini görmek mümkündür. H ristiyanlar n kutsal kitab nda conium olarak yer alan bu tarihi kent, Pavlus
taraf ndan misyonerlik yolculuklar kapsam nda birkaç kez ziyaret edilmi&tir. Konya’ya
yak n yerle&imlerden Lystra ve Derbe’yi de kapsayan bu yolculuklar zaman zaman
pagan ve Yahudilerin &iddetli muhalefetine sahne olmu&, bazen de mucizevî olaylar
ya&anm &t r. Her ne kadar bu bilgilerin do rulu unu tart &an ara&t rmac lar olsa da,
inançl H ristiyanlar aç s ndan buralar hac yerleri olarak ilgi görmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Ahit, Konya, Lystra, Derbe, Pavlus, Hac .
KONYA AND ITS VICINITY IN THE NEW TESTAMENT
It is possible to observe the traces of distinct religions and cultures in Konya
that served as the homeland for various nations such as Hittites, Lydians, Romans
and Turks throughout the centuries. This historical city which is referred to as
“Iconium” in the Holy Bible was visited by Pavlus several times during his missionary
journeys. These journeys which also included routes to Lystra and Derbe were opposed severely by the Jews, pagans and marvelous events were rumored to occur
during the journeys. Although some investigators still dispute the accuracy of these,
the aforementioned places continue to draw attention as pilgrimage places among
the faithful Christians.
Key Words: New Testament, Konya, Lystra, Derbe, Paul, Pilgrim.

GR'
Arkeolojik bulgulara göre yerleUim yeri olarak tarihi MÖ. 3000’li yIllara kadar giden1 Konya, bugün modern Türkiye’nin sayIlI tarIm ve sanayi kentlerinden
biri olmakla kalmayIp, sahip olduWu tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle de adIndan
sIkça söz ettiren bir ilimizdir.
MÖ. 2000’li yIllarda Hititlerin kontrolünde olan bölge, Hitit mparatorluWunun yIkIlmasIyla Trakya veya Makedonya bölgesinden gelen ve Hint-Avrupa dil
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gurubundan olan FrigyalIlarIn hâkimiyetine girmiU ve kent olma yolunda ilk adImlar atIlmIUtIr. MÖ. VII. yy. baUlarInda LidyalIlarIn, VI. yy.da Perslerin hüküm sürdüWü bölge, IV. yy.da Büyük skender’in Persleri yenmesiyle mparatorluWun bir
parçasI olmuU, imparatorun ölümünden sonra Seleucus/Selevkos tarafIndan kurulan Helenistik bir hanedanla, ardIndan yine bir antik Yunan krallIWI olan
Pergamene/Pergamum krallIWI tarafIndan yönetilmiUtir. MÖ. 129’da bu krallIk
tarafIndan Roma imparatorluWuna miras bIrakIlan topraklar, dört yIl sonra Roma
imparatorluWunun Asya’da bir parçasI olmuUtur.2
MÖ. 40’da Küçük Asya adIyla bilinen Anadolu’nun Konya’nIn da bulunduWu iç kIsmInda üç tane yerel krallIk vardIr: BaUkenti Ancyra/Ankara olan Galatya,
Antioch/Antakya olan Pisidya, +conium/Konya olan Frigya veya Lycaonia (iki bölge
arasIndaki sInIrda kalan conium’un adI her iki bölgeyle de geçer3). MÖ. 36/37’de
RomalI’lar Galatya ve Lycaonia’yI Galatya ve Pisidya’nIn kralI olan Amyntas’a
verirler. MÖ. 25’te Amyntas öldürülünce4 kuzey Galatya, Lycaonia ve Pisidya,
Roma eyaleti Galatya’ya dönüUtürülür. conium artIk Greko-Romen bir Uehirdir.5
Roma’nIn Latin dil ve adetlerin uygulanmasI için bir teUebbüste bulunmadIWI Uehirde bu dönemde en kalabalIk nüfus Büyük skender’den itibaren buraya
yerleUen politeist Helenlerinkidir.6 Az sayIda sivil, ama daha çok asker ve resmi görevliler olarak pagan Romal lar; Roma vatandaUI mI, yoksa sadece burada ikamet
eden yabancIlar mI olduWu bilinmeyen Yahudiler ile7 kendilerini buranIn yerli halkI
sayan, Ana TanrIça Kibele tapImInIn hakim olduWu Frigyal ’lar Uehri oluUturan
diWer milletlerdir.8
O zamanlarda Roma imparatorluWunun Efes ile Suriye arasIndaki en önemli
ticaret yolu üzerinde ve beU yolun kavUak noktasInda bulunan Uehir, önemli bir
tarIm kenti oluUunun yanI sIra aynI zamanda ticari bir merkezdir de.9
Miladi I. yy.daki topoWrafik ve siyasi haritasInI kIsaca vermeye çalIUtIWImIz
Konya, HIristiyanlIWIn mimarI sayIlan Pavlus10 ve arkadaUlarI tarafIndan birkaç kez
2
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(London:Taylor & Francis, 1981) 80
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Ramsay,. The Cities of St. Paul: Their Influence on His Life and Thought: the Cities of Eastern Asia Minor,
(BiblioBazaar, LLC, 2009), 359
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Ramsay, a.g.e., 359; Peter E. Lewis, Ron Bolden, The Pocket Guide to St. Paul: Coins Encountered by The
Apostleon His Travel, (Wakefield Press, 2002), 74
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Ramsay, a.g.e.,360; William John Conybeare,John Saul Howson, The Life and The Epistles of St. Paul,
(Kessinger Publishing, 2005) II/46
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(Kregel Publications,US 1997), 331; Lewis&Bolden, The Pocket Guide to St. Paul, 74
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Hagner, “ conium”, II/792
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“YabancIlarIn Havarisi” olarak tanInan Pavlus’un asIl Yahudi adI Saul’dur. Pavlus, onun ufak-tefek
yapIsIndan dolayI verilmiU “küçük” anlamIna gelen bir Roma lakabIdIr. Kendisiyle ilgili bilgilerin büyük ölçüde Mektuplar ve Resullerin Uleri’nden geldiWi Pavlus’un doWum tarihi kesin olarak bilinmez.
AraUtIrmacIlar Yeni Ahid’deki bazI ifadelere dayanarak onun doWumunun MS. lk on yIl olabileceWini
söylerler (Gündüz, Pavlus, 32)
ncil’den anlaUIldIWIna göre O diasporada yaUayan Yahudi bir ailenin çocuWu olarak Kilikya’nIn Tarsus’unda dünyaya gelmiU, her dindar Yahudi ailesinin yaptIWI gibi sekiz günlükken sünnet edilmiUtir.
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ziyaret edilmiUtir. Yeni Ahit’teki11 mektuplarIn bazIlarInda bahsedilen ve
“Pavlus’un görev yolculuklarI” adIyla bilinen bu seyahatlerde Anadolu’nun özellikle
iç, güney ve batI bölgelerinin ön plana çIktIWI görülür. Bu geziler çerçevesinde Konya da önemli uWrak yerlerinden birisidir. O zamanki adI +conium olarak Konya’dan
“Resullerin Uleri”12 bölümünde beU ve “Timoteos’a Mektup”13 bölümünde bir kez
olmak üzere altI kez söz edilir.
KONYA
Pavlus Konya’ya ilk olarak birinci görev yolculuWu sIrasInda uWrar. Onun,
yanInda Barnaba olduWu halde, MS. 47’de Antakya’dan baUlayan ve bir yIl civarInda sürecek olan14 yolculuWunun ilk duraWI KIbrIs’tIr; oradan Perge’ye geçerler ve
sonra Pisidya AntakyasI’na (bugünkü Isparta ilinin Yalvaç ilçesi yakInlarInda).
Burada verdikleri vaazIn ardIndan Yahudilerin kIUkIrtmalarIyla Uehir halkI tarafIndan taciz edilen Pavlus ve Barnaba aceleyle Konya’ya kaçarlar.15
Pavlus’un Konya’ya gidiUi ve Konya’daki faaliyetleri ile ilgili teferruatlI bilgiyi kilisece apokrif/uydurma kabul edilen “Pavlus’un Uleri” adlI kitabIn Pavlus ve
Tekla’n n + leri16 bölümünde bulmak mümkündür: Burada anlatIlanlara göre
Kendi ifadesine göre brahim peygamberin soyundan ve srailoWullarI’nIn Benjamin kabilesindendir.
Ailesi Roma vatandaUI olan Pavlus, Greko-Romen dünyada yaUayan diWer diasporikler gibi Filistin
Aramicesinden daha çok Yunanca konuUarak büyümüU, kaçInIlmaz olarak kuUatIldIWI kültürden bir
Ueyler almIU, doWal olarak düUünceleri Yahudi olmayan düzlemde renklenmiUtir. Fakat her Ueye raWmen o çok koyu bir Yahudi olarak yetiUtirilmiUtir (Parker, “Pavlus”,XXI/412). YahudiliWin Ferisi mezhebinden olan Pavlus, onlarIn katI inançlarInI sergileyen biri olarak daha delikanlIlIWInda HIristiyanlara duyduWu nefretle dikkatleri çekmiU biridir (Smith, “Pavlus, 62).
sa’yI yaUarken hiç görmeyen ve aslInda on iki havariden biri de olmayan Pavlus, Roma’lI bir komutan
olarak bazI HIristiyanlarI tutuklayIp yargIlanmalarI için Kudüs’e götürmek üzere 2am’a giderken geçirdiWi bir konvülziyon neticesinde din deWiUtirip, HIristiyan olduWunu ifade etmiUtir ( Gündüz,
Pavlus, 39). Rivayete göre gözü kamaUtIran çok kuvvetli bir IUIkla birlikte sa’nIn “niçin bana iUkence
ediyorsun” diyen sözlerini duymuU ve aniden kör olmuUtur. Üç gün süren körlüWü, 2amlI bir HIristiyan olan Hannaniya’nIn elini üzerine koyup dua etmesiyle geçmiU ve Pavlus da gidip vaftiz olmuUtur.
Bundan sonra 2am’da sa’nIn öWretilerini yaymaya baUlayan Pavlus muhtelif suikast teUebbüslerine
maruz kalmIU, taraftarlarInca bir sepet içine konularak Uehir surlarIndan sarkItIlmIU ve 2am’I terk etmiUtir. Bir süre Arabistan’da kalan Pavlus büyük bir ihtimalle 2am’a tekrar dönmüU, ancak daha sonra
Barnaba ile arkadaU olduWu ve Petrus ile tanIUtIWI Kudüs’e geçmiUtir. Burada yeniden Yahudiler’in suikast teUebbüslerine maruz kalInca çareyi Tarsus’a kaçmakta bulmuUtur. Tarsus’ta geçirdiWi yIllar hakkInda fazla bilgi bulunmayan Pavlus, on yIl sonra Antakya’da bulunan Barnaba’nIn yardIm istemesi
üzerine oraya gitmiU ve buradan meUhur din yayma faaliyetlerine baUlamIUtIr ( Smith,”Pavlus”,62).
11
HIristiyanlIWIn kutsal kitabI olan Kitab-I Mukaddes’in ikinci bölümüdür (birinci bölümün adI Eski
Ahid’dir). Yeni Ahid, HIristiyanlarca kutsal kabul edilen yirmi yedi kitaptan oluUur. Bunlar sIrasIyla:
nciller (Matta, Markus, Luka ve Yuhanna ncilleri), Resullerin iUleri, Pavlus’a ait olduWuna inanIlan
on dört mektup, havarilere ait olduWuna inanIlan yedi mektup ve Vahiy kitabIdIr.
12
Luka tarafIndan yazIldIWIna inanIlan Resullerin Uleri sa peygamberin ölümünden sonra havarilerin ve
inananlarIn ncil’i yayma ve kiliseyi oluUturma çabalarInI anlatIr. Konya adInIn geçtiWi cümleler için
bkz. Reullerin Uleri, 13:51; 14:1, 19, 21, 22; 16:2
13
Bkz. II. Timoteos, 3:10-11
14
Andreas J. Köstenberger,L. Scott Kellum,Charles Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown: An
Introduction to the New Testament (B&H Publishing Group, 2009), 402
15
Bkz. Resullerin Uleri, 13:50-51
16
II.yy.’da ve eski MIsIr dilinde yazIlan bu metinde Pavlus’un Konya’da Tekla adIndaki genç bakire
üzerinde yaptIWI etki ve akabindeki olaylar anlatIlIr. (David Edward Aune, The Westminster Dictionary
of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric, Westminster John Knox Press, US. 2003,
10)
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Pavlus’a yolda Demos ve Hermogenes adlI ikiyüzlü ve kötü niyetli iki kiUi katIlIr.
2ehrin giriUinde kendilerini Onesiphorus adlI biri karUIlar. Pavlus’u Uahsen tanImayan Onesiphorus tarif üzere yola çIkIp onu bekler ve ufak-tefek yapIsI ile seçici
özelliklerinden ötürü kolayca tespit ederek alIr evine götürür. Pavlus burada vaaza
baUlar. BitiUikteki evin penceresinden Tekla adIndaki genç kIz üç gün, üç gece hiç
kImIldamadan mest olmuU bir Uekilde onu dinler. 2ehrin çok önemli bir ailesinden
olan Tekla o sIralar niUanlIdIr. Fakat Pavlus’un bakirelikle ilgili sözlerinden öyle çok
etkilenir ki evlenmekten vazgeçip onun takipçisi olmaya karar verir. KIzInI kaybetmekten korkan Tekla’nIn annesiyle eUini kaybetmekten korkan Tekla’nIn niUanlIsI, Pavlus’u mahkûm ettirmek için bir plan hazIrlarlar. Bunun için Uehre onunla birlikte giren iki adamdan rüUvet karUIlIWInda yardIm isterler ve nihayetinde
Pavlus zindana atIlIr. Fakat Tekla gardiyanlara rüUvet vererek onun yanIna girer,
ayaklarIndaki zincirleri öperken yine verdiWi vaazlarI dinler. Ailesi Tekla’nIn yerini
öWrenir, ikisi birden oradan çIkartIlIr ve yeniden sorgulanIrlar. Özellikle anne çok
kIzgIndIr ve onun yakIlmasInI teklif eder. Sonunda Pavlus’un kIrbaçlanarak Uehir
dIUI edilmesine, Tekla’nIn ise, kendisi gibi düUünen kadInlara örnek olmasI için,
yakIlarak öldürülmesine karar verilir. Fakat soyularak çIplak vaziyette ateUin üzerine konan Tekla, mucizevî Uekilde baUlayan yaWmur ve dolunun ateUi söndürmesiyle kurtulur.17
Yeniden buluUan Pavlus ve Tekla Pisidya Antakya’sIna doWru yola çIkarlar.
Orada Alexander adlI mühim bir zat, Tekla’yI görüp sahip olmak ister. Sokak ortasInda Tekla’ya saldIrInca, o da kendini savunur ve bu sIrada adamIn elbisesi yIrtIlIr.
Rezil olan adam Tekla’yI sürüyerek valiye götürür, Uikâyetçi olur, Tekla’nIn vahUi
hayvanlara yem olarak atIlmasIna karar verilir. Stadyuma götürülen Tekla burada
soyularak çIplak vaziyette vahUi hayvanlarIn önüne atIlIr. Fakat burada da mucizeler birbirini izler. Onu koruyan diUi bir aslan bir ayIyI öldürür, sonra baUka bir aslanI öldürür ama sonunda kendi de ölür. Bu sIrada Tekla yIrtIcI ayI balIklarIyla dolu
az bir suda kendi kendini vaftiz ederken görülür. Hayvanlar ölünce yerlerine yenileri salIverilir. Fakat bu kez de hem onun çIplaklIWInI gizleyecek hem de hayvanlarIn ona yaklaUmasIn engelleyecek bir ateU bulutu sarIverir etrafInI. Bunun üzerine
daha fazla hayvan salInIr arenaya. Seyirciler arasIndaki kadInlardan Tekla’yI destekleyenler güzel koku yayan neleri varsa -parfüm, çiçek baharat gibi- tribünlerden
hayvanlara doWru fIrlatIrlar; hayvanlar kokudan dolayI sersemleUip uyuUurlar. Bunda da baUarIlI olunmayInca onu ayaklarIndan, karInlarIna sIcak demir takIlan boWalara baWlarlar ama o zaman da sIcaWIn etkisiyle ipler yanar ve Tekla yine kurtulur.
Seyircilerin arasInda onu destekleyip, onun için dua eden bir kadIn vardIr. AdI
Tryphaena olan bu kadIn, Uehrin önemli Uahsiyetlerinden olup, aynI zamanda mparator Sezar’In da akrabasIdIr. KadIn bunlara dayanamaz ve bayIlIr, insanlar onu
öldü zannederler. Bunun üzerine Alexander validen Tekla’yI serbest bIrakmasInI
rica eder, çünkü olan biteni duyarsa Sezar’In Uehri yok edeceWinden korkar.
Tekla’ya elbiseleri geri verilir, Tryphaena onu evine götürür. Burada kIsa bir süre
kalan Tekla Pavlus’un Myra/Demre’de olduWunu öWrenip, erkek elbiseleri giyip
17
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onunla buluUmak üzere evden ayrIlIr. Pavlus’la buluUunca olan biteni anlatIr,
Pavlus da ona bundan sonra sa’nIn sözlerini anlatma görev ve yetkisini verir.
Tekla Konya’ya geri döner; niUanlIsI ölmüUtür, annesi hala yaUamaktadIr. Annesini
sa’nIn dinine davet eden Tekla bir süre daha kalIp sa’nIn sözlerini vaaz etmek
üzere öldüWü yer olan Seleucia/Silifke’ye gider. 18 Silifke yakInlarInda bulunan
Tekla’nIn mezarI halen HIristiyanlarIn ziyaret ettikleri bir hac mahallidir.19
Konya’da Alaaddin Tepesi kenarInda 1910 yIlInda Assomptionist rahipler
tarafIndan, ön cephesi FransIz-Gotik tarzInda inUa edilmiU bir kilise vardIr. “Aziz
Pavlus” Kilisesi olarak bilinen bu binadaki mihrabIn sol duvarInI, yanInda bir aslanla betimlenen Tekla’nIn ikonasI süsler. Böylelikle Tekla’nIn Konya ile baWlantIsI
zihinlerde taze tutulmaya çalIUIlIr.
Yeni Ahid’in Resullerin + leri bölümünde anlatIlanlara göreyse; Pavlus ve
Barnaba’nIn Konya macerasI, onlarIn Pisidya Antakya’sInda gentile (Yahudiler dIUIndaki halklar) arasInda verdikleri baUarIlI vaazlarIn ardIndan Yahudiler tarafIndan
Uehirden sürülmeleriyle baUlar.20 Konya’ya geldikten sonra sinagogda bir konuUma
yaparlar. Yahudi ve Helenlerden oluUan dinleyici gurubunun büyük kIsmI kendilerine inanIr.21 Bu arada inanmayan Yahudiler diWer insanlarIn zihinlerini bulandIrmaya ve karUI güç oluUturmaya çalIUIrlar.22 Sonunda Uehir halkI onlara inananlar ve
inanmayanlar olarak ikiye bölünür.23
nanmayan Yahudilerin tahrik ve kIUkIrtmalarIyla ciddi bir karUIt güç oluUturulan kentte, Pavlus ve Barnaba’nIn kaldIklarI süre KitabI Mukaddes’te net olarak belirtilmez. Ama maruz kaldIklarI tüm kötü muameleye raWmen inananlarIn ve
Allah’In yardImlarIyla görevlerini yapmaya uzun bir süre devam ettikleri ifade
edilir.24 Gittikçe isyanlarI artan muhalifler, sonunda onlarI tuzaWa düUürerek bir
güzel tartaklamaya ve taUlamaya karar verirler. Bunu haber alan Pavlus ve Barnaba
Uehri terk ederek Lystra’ya giderler.25
LYSTRA
ncil’de altI kez adI geçen Lystra26, Konya’nIn 30 km. güneyinde, Hatunsaray
kasabasI yakInlarIndadIr. Bölgede yapIlan kazIlar neticesinde 1885’te bulunan Latince bir yazma ile yeri doWrulanmIUtIr.27 Eski Lystra’ya yakIn bir mesafede halen
18
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2001, düzeltilmiU 15. baskI), 127
20
Bkz. Resullerin Uleri, 13:50-51
21
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22
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23
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24
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25
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26
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Frederick Fyvie Bruce, The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary (Wm. B.
Eerdmans Publishing, US 1990), 320; William Mitchell Ramsay, The Church in The Roman Empire Before
A.D. 170 (Elibron Classics 1954, 5. baskI), 49-50; htifalci Mehmet Ziya Efendi 20.yy baUlarIndaki gezisini anlattIWI “Konya Seyahati HatIratIndan” adlI eserinde Lystra’nIn Karaman yakInlarIndaki
Kilistra olduWunu söyler (Bkz: Bursa’dan Konya’ya Seyahat-Konya Seyahati Hât rât ndan, HazIrlayanlar:
Ahmet ÇaycI, Bayram Ürekli, Konya 2010, s.375) Oysa Ramsay Larende yakInlarInda Ilistra adInda
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küçük ve yoksul bir köy olarak güçlükle varlIWInI sürdürmeye çalIUan, yeni adI
Gökyurt olan, ama halk arasInda hala eski adIyla Kilistra veya Konya aWzIyla
Gilisra olarak söylenen bir yerleUim yeri bulunur. Bu köyün etrafInda Kapadokya
yöresindeki HIristiyan yapIlaUmayI hatIrlatan doWal manzaralar vardIr. MaWara
Ueklinde oyularak yapIlmIU ve aynI Uekilde çatI kIsmI da haç Ueklinde oyularak oluUturulmuU kilisesi ve yine hepsi de kayalara oyularak yapIlmIU Uaraphanesi, sarnIcI,
maWara evleri, gözetleme kuleleri, kaya mezarlarI ile meraklIlarI için görülmeye
deWer bir yer, dindar HIristiyanlar için de Pavlus’tan dolayI kutsal mekândIr. Köyün
güney batIsInda bulunan bir kilisenin köylüler tarafIndan halen “Paulönü” kilisesi
adIyla anIlmasI ise dikkat çekicidir.28 Eskiden ulaUImI güçlükle saWlanan bölgeye son
yIllarda inanç turizminin geliUmesiyle yatIrIm yapIlmaya baUlanmIU, HIristiyan
hacIlar için daha iyi Uartlar hazIrlanmIUtIr.
Tarihi belgelerden ve Resullerin Uleri’nden de anlaUIlacaWI üzere Lystra o tarihlerde Lycaonia bölgesinde29 ve Roma’nIn Galatya eyaletindedir.30 Muhtemelen
hem Lycaonia hem de Lystra’yI iUaret eden bu sözcüklerin baUIndaki Lu sesi, buralarIn en eski yerleUimcileri olan Hititlerin atalarI Luwian’larla baWlantIlIdIr.31
Ana yollar üzerinde bulunmayan Lystra bu yüzden asli karakterini muhafaza etmiU ve conium’dan çok daha fazla yerli özelliklere sahip bir yerdir. Mesela;
Büyük skender’den sonra yüz yIl kadar Helen Selevkos hanedanlIWInIn hâkimiyetinde olmasIna raWmen Yunan kültüründen çok az etkilenir. Kent RomalIlara geçince (MS.25) RomalIlar burayI savunma için uygun bularak bir garnizon kurarlar
ve burayI Pisidya AntakyasI’na baWlayan meUhur “kral yolu”nu yaparlar. Bu durum
kentin prestijini artIrIr.32
Pavlus’un ziyareti sIrasInda bölge halkInIn nüfusu Latince konuUan aristokrat askerlerle, Yahudiler ve yerli halktan oluUur. Yerli halkIn çok az bir kIsmI Yunanca eWitim almIU ve Roma’nIn emperyalist politikasInIn kuvvetli destekçileridir;
diWerleri ise eWitimsiz, Yunanca’ya aUina olmayan, kendilerini Lycaonia dilinde33 ve
yerel inanIUlarIn etkisi altInda ifade eden çoWunluktur. Burada Yahudilerin etkisi

bir kent ve Piskoposluktan, bir de Hatunsaray yakInlarIndaki Lystra’ya 12 mil uzaklIktaki HIristiyanlIk dönemlerine ait ve kayalara oyularak yapIlan deWiUik yapIlarIn bulunduWu küçük bir köy olan
Kilistra’dan bahseder. (Bkz: Ramsay –Wilson, Historical Commentary on Galatians, 333) Bu bilgiler doWrultusunda Mehmet Ziya Efendi’nin Ilistra’yI Kilistra zannetmiU olduWu söylenebilir.
28
lker Mete MimiroWlu, “Meram lçesinde Bir HIristiyan Kenti”, http://www.mebkam.com/
yaziy.asp?id=20 6-10-2010’da ulaUIldI.
29
Bkz. Resullerin Uleri, 14:6
30
Frederick Fyvie Bruce, The Acts of the Apostles, 320
31
W.S. Lasor “Lycaonia”, ed. Geoffrey W. Bromiley, +nternational Standard Bible Encyclopedia K-P, (Wm.
B. Eerdmans Publishing, US.,1995) III/188
32
Hagner “Lystra”, ed. Geoffrey W. Bromiley, +nternational Standard Bible Encyclopedia K-P, (Wm. B.
Eerdmans Publishing, US.,1995) III/ 193
33
Lycaonia dili henüz tam olarak çözülememiU bir bilmecedir. Onun YunancanIn yozlaUmIU bir lehçesi
olabileceWini söyleyenler olduWu gibi, Süryanice ile karIUmIU Kapadokya dili olduWunu iddia edenler
vardIr. (Adam Clarke, The Holy Bible containing the Old and New Testaments, N. Bangs and J. Emory
1825, V/753)
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güçlü deWildir ama Pavlus ve Barnaba’nIn baUIna gelen olaylardan da çIkartIlabileceWi gibi pagan inanIUlarIn güçlü bir etkisi vardIr.34
YanInda Barnaba olduWu halde Lystra’ya ulaUan Pavlus, daha önce yaptIWI
gibi burada da konuUmalar yapar. Resullerin Ulerin’de burasI Pavlus’un paganlara
hitap ettiWi ilk yer olarak geçer.35 Dinleyicilerin arasInda anadan doWma kötürüm,
yürüyemeyen bir adam vardIr. Pavlus bu adama “ayaklarIn üzerine dikil” deyince
adam doWrulup yürümeye baUlar. Halk o kadar etkilenir ki “tanrIlar aramIza indi”
diye baWIrmaya baUlarlar.36 Olay ncil’de anlatIlIrken bu cümlenin Lycaonia diliyle
söylendiWine vurgu yapIlIr. Bu durum, Lystra’nIn diWer Uehirlere göre çok daha az
Helenlerin etkisinde kaldIWInI doWrular (normalde Yunanca konuUmalarI gerekirdi).37
TanrIlarIn aralarIna indiWine samimiyetle inanan insanlar, onlarI onurlandIrmak için kurban kesmek isterler. 2ehirdeki Zeus tapInaWInIn rahibi hemen kurbanlIk boWalar ve çelenkler getirir. Pavlus’la Barnaba onlarI tanrI olmadIklarIna
inandIrabilmek için bir hayli uWraUIrlar; hatta elbiselerini yIrtIp, sadece kendileri
gibi insan olduklarInI gösterirler.38
Pavlus ve Barnaba’ya Lycaonia’lIlar tarafIndan gösterilen bu ilgi antik dönemlerin ünlü bir mitolojik hikâyesiyle açIklanabilir: Jupiter ve oWlu Merkür (Yunan panteonunda Zeus ve Hermes) kIlIk deWiUtirip ölümlüler olarak Frigya’da binlerce evi ziyaret ederler, ama her yerden reddedilirler. Sonunda fakir kadIn Baucis
ve kocasI onlara evlerini açar, en iyi yemeklerini ikram ederler. 2arap testisinin
sürekli olarak kendini yenilemesi, hiç boUalmamasI durumundan yaUlI çift fark
ederler ki, ziyaretçileri ilahlardIr. TanrIlarIn uyarmasIyla bu çift tufandan önce
yüksek bir yere kaçarlar. Onlar evlerini terk ettiklerinde evleri muhteUem bir tapInaWa dönüUür. TanrIlar isteklerini sorduklarInda ise karI-koca birlikte ölmek istediklerini söylerler. YIllar sonra bir gün tapInakla meUgullerken tüm komUularIn
gözü önünde Phileman ve karIsI yaprak çIkarmaya baUlarlar; birlikte aWaca dönüUürler. Pavlus ve Barnaba’ya gösterilen ilgi bu yüzden UaUIlacak bir Uey deWildir.
Efsanelerin etkisiyle halk belki de yeniden tanrIlarIn kendilerini ziyarete geldiWini
düUünmüUtür.39
Luka’nIn ifadelerine göre Pavlus ile Barnaba’nIn birlikte çIktIklarI ilk görev
yolculuklarI boyunca -gerek Lystra’da gerek daha önceki yerlerde- Pavlus hep aktif
ve ön planda, Barnaba ise pasif ve geri plandadIr. Fakat Listra’da halk kötürüm
adamIn kalkIp yürümesi üzerine Barnaba’yI baU tanrI Zeus’un40, Pavlus’u ise baU
tanrI’nIn habercisi konumunda olan Hermes’in41 yerine koyar. Bunun ardInda yatan
sebep muhtemelen doWu-batI arasIndaki zihniyet farklIlIWIndan kaynaklanIr. BatIlI
34

W.M. Ramsay “Lystra” ed. James Hastings, A Dictionary of the Bible: Volume III: (Part I: Kir -- Nympha),
(The Minerva Group, Inc., 2004), III/179
35
Hagner “Lystra” III/193; bkz. Resullerin Uleri, 17:22-31
36
Bkz. Resullerin Uleri, 14:11
37
Hagner “Lystra” III/193
38
Bkz. Resullerin Uleri, 14:8-14
39
Ramsay& Wilson, St Paul: The Traveler and Roman Citizen, 107
40
AynI tanrIya YunanlIlar Zeus, RomalIlar Jüpiter der.
41
AynI tanrIya YunanlIlar Hermes, RomalIlar Merkür derler.
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zihniyet lideri aktif ve enerjik olarak düUünür; oysa doWulu zihniyet sürekli oturan,
hareketsiz ve hiçbir Uey yapmayan biri olarak görür. Buna karUIn liderin bir alt
konumunda olan onun bütün iUlerini yapar ve onun yerine çalIUIr.42 Nitekim bu
düUünce HIristiyanlIWa da yansImIUtIr; baba olarak kabul edilen tanrI ile, oWul olarak kabul edilen sa-Mesih iliUkisinde tanrI pasif, oWul aktiftir.
Lystra’da Pavlus ve Barnaba’nIn baUIna bunlar gelirken Konya’da onlarI tuzaWa düUürmeye muvaffak olamayan Yahudiler boU durmazlar; Pisidya Antakya’sIndan gelen Yahudiler’le birlikte daha önce tasarladIklarI planI gerçekleUtirmek
üzere peUlerine düUerler. Daha yeni onlar için kurbanlar kesmeye uWraUan halk, bu
sefer, Yahudilerin etkisiyle fikir deWiUtirip hep birlikte Pavlus’u taUlarlar ve öldü
diye Uehir dIUIna atarlar, Barnaba’ya ne yaptIklarI ncil’de belirtilmez. Kendisine
inanan birkaç kiUinin yardIm ve tedavisiyle ayaWa kalkabilen Pavlus, o geceyi Uehirde geçirdikten sonra ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe’ye gider.43 Derbe dönüUünde tekrar buraya uWrayan iki arkadaUIn ne kadar kaldIklarI veya faaliyetleriyle
ilgili bilgi yoktur. Luka bunun sadece inananlarIn hislerini güçlendirmek ve inanmayanlarIn yapabilecekleri zulüm ve baskIlara karUI onlarI cesaretlendirmek olduWunu söyler.44
Pavlus Lystra’ya ikinci yolculuWu sIrasInda da uWrar. Muhtemelen ilk geliUlerinde çekirdeWi oluUturulan kiliselerin güçlendirilmesini amaçlayan bu ziyarette
yanInda Silas vardIr.45 Kendilerine burada Timoti adlI biri de katIlIr. 46 Timoti, Yahudi anneyle YunanlI babadan doWan,47 Yunan kültürü ve diliyle eWitim gördüWü için
de kentteki çok küçük elit sInIfa dâhil olan48 biridir. Pavlus’un önceki geliUinde
annesi ve anneannesiyle birlikte kendisine inanan küçük gurubun içindedir.49
Buradan ayrIlIrken artIk üç kiUidirler: Pavlus, Silas ve Timoti. Fakat annesi
Yahudi olmasIna raWmen Timoti sünnetsizdir; Pavlus onu sünnet ettirir.50 BazIlarIna göre bu iU conium’da yapIlIr.51
Pavlus, en deWer verdiWi insanlardan biri olan “öz oWlum” dediWi Timoti’yi
Selanik, Makedonya ve Korint’e52 görevli olarak gönderir, Efes cemaatinin de baUkanI yapar.53 Roma’da tutuklandIWInda da bir mektup yazarak kendisini çaWIrIr.
Yeni Ahid’de bulunan mektuplardan ikisi Pavlus’un Timoti’ye yazdIWI mektuplardIr. Pavlus’un Filipili’ler, Koloseli’ler ve Filimun’a yazdIWI mektuplara da hem kendi
adInI, hem de Timoti’nin adInI zikrederek baUladIWI görülür.

42

Ramsay& Wilson, St Paul: The Traveler and Roman Citizen, 81
Bkz. Resullerin Uleri, 14:19-20
44
Bkz. Resullerin Uleri, 14:21-22
45
Bkz. Resullerin Uleri, 15:39-40
46
Bkz. Resullerin Uleri, 16:1
47
Bkz. Resullerin Uleri, 16:1
48
Hagner “Lystra” III/193
49
Bkz. II. Timoteos’a, 1:5
50
Bkz. Resullerin Uleri, 16:3
51
W.J. Conybeare, The Life and epistles of St. Paul (New York 1864), 1/268
52
Bkz. I. Selaniklilere, 3:1-5; Resullerin Uleri, 19:22; I. Korintoslulara, 4:17, 16:10-11
53
Bkz. I. Timoteus’a 1:3-7
43
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Luka, Hem Konya’daki hem de Lystra’daki HIristiyanlarIn Timoti’den övgüyle söz ettiklerini söyler.54 Öyle görünüyor ki Timoti’ye duyulan bu hisler dindaUlarI tarafIndan Konya’daki kiliseye konan ikonasIyla günümüzde de sürdürülmektedir.
DERBE
Yeni Ahit’te üç kez55 adI geçen Derbe 1989 yIlIna kadar Konya il sInIrlarI
içindedir. Bu tarihte Karaman’In il yapIlmasIyla Karaman’a dâhil olur. 1956’da
bugünkü Ekinözü (AUIran) köyünün 3-4 km kuzeydoWusundaki Kerti Höyük’te,
üzerinde eski Yunanca yazIlar bulunan ve MS. 157 tarihine ait olduWu tespit edilen, beyaz kalker taUIndan bir kaidenin bulunmasIyla antik Derbe’nin yeri konusundaki Uüpheler ortadan kalkar. Konya Arkeoloji müzesine konan bir tondan aWIr,
105 cm boyunda 69 cm. geniUliWinde ve 68 cm. kalInlIWIndaki bu kaide, halen
Lystra yazmalarInIn da bulunduWu yerde, müzenin iç avlusundadIr.56
Derbe o tarihlerde Lystra gibi Roma’nIn Galatya eyaleti sInIrlarIndadIr.
Luka, buraya hem birinci hem de ikinci yolculuklarInda uWrayan Pavlus’un aktiviteleri hakkInda çok az bilgi verir. Onun ilk yolculuWunu anlatIrken sadece oraya
gidip vaaz ettiWini ve bir sürü mürit kazandIWInI söyler.57
Derbe Pavlus’un ikinci yolculuWundaki ilk durak sayIlabilir. Suriye Antakya’sIndan M. 49’da çIktIWI bu yolculukta o, doWduWu yer olan Tarsus üzerinden
Derbe’ye ulaUIr.58 Daha önce uWradIWI yerleri güzergâhIna almasIna bakIlIrsa,59 onun
yeni kiliseler oluUturmak yerine öncekileri güçlendirmeyi hedeflediWi düUünülebilir.
SONUÇ
Pavlus’un Konya ve çevresini ziyaretlerinde, Konya’nIn o tarihlerde ticaret
yolu üzerinde ve önemli bir yol ayrImI olmasI, Lystra’nIn kral yoluyla Pisidya
AntakyasI’na baWlanmasI gibi sebepler herhalde etkili olmuUtur ama buralardaki
Yahudi nüfusun azlIWI hemen dikkati çekiveren önemli bir ayrIntIdIr. ÖrneWin
Lystra, az sayIda Yahudi olsa da, sinagogu bile olmayan bir yerdir. Lystra’da çok az
sayIdaki Yahudi’ye raWmen Derbe’de Yahudilerden hiç söz edilmez.
54

Bkz. Resullerin Uleri, 16:2
Bkz. Resullerin Uleri, 14:6-7, 20 ; 16:1
56
Bastian Van Elderen, “Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey,” W.
Ward Gasque & Ralph P. Martin, eds., Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical
Essays Presented to F.F. Bruce. (Exeter: The Paternoster Press, 1970), ss.150-161/157;
Derbe’nin yeri ile ilgili olarak yapIlan çalIUmalar için ayrIca bkz.
Mehmet Kurt “Antik Derbe Kenti ve Önemi” http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.
asp?yno=1295&ano=82 25-8-2010 da ulaUIldI
57
Bkz. Resullerin Uleri, 14:21-22
58
Köstenberger,,Kellum& Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown, 402
59
Birinci yolculuk rotasI: Kilikya Antakya’sIndan baUlar, KIbrIs, Perge, Pisidya Antakya’sI, conium,
Lystra, Derbe Ueklindedir; aynI yoldan geri dönülür (bkz. Resullerin Uleri, 13:1-14:28) kinci yolculuk
rotasI: Suriye Antakya’sIndan baUlar, Anadolu üzerinden Balkan yarImadasInI Ege kIyIlarI boyunca
izler, Efes, Rodos ve Filistin kIyIlarIndaki Caesarea’da biter (bkz. Resullerin Uleri: 15:36-18:23). Üçüncü yolculuk; Suriye Antakya’sIndan baUlar, Anadolu üzerinden Balkan yarImadasIna, Ege kIyIlarI,
Anadolu’nun Ege kIyIlarI, Patara ve Caesarea’da son bulur (bkz. Resullerin Uleri, 18:24-21:17). Bu yolculuklarIn baUlangIç ve bitiU tarihleri için farklI görüUler olsa da, yaklaUIk olarak üç yolculuWun tamamI
en toleranslI olarak 45-58 yIllarI arasIndadIr. Bunlardan sonra Pavlus bir yolculuk daha yapmIUtIr.
55
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Pavlus’un görev yolculuklarIndan bahseden metin, kanonik kabul edilip Yeni Ahid’in içinde yer almIUsa da kimi araUtIrmacIlar, böyle bir yolculuWun gerçekleUtirilmediWini ve bunlarIn Luka tarafIndan uydurulduWunu ileri sürülmektedir. Fakat
her Ueye raWmen Konya, Lystra ve Derbe hem hacI olmak isteyen dindar HIristiyanlar hem de tarih meraklIsI araUtIrmacIlar için ilgi odaWI olmaya devam etmektedir.
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