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Ülkemizde Dinler Tarihi çal Cmalar içerisinde H ristiyanl k ile ilgili araCt rmalar n özellikle son y llarda art C kaydediyor olmas sevindirici bir durumdur. Böylelikle
ad geçen dinin, spekülatif yorumlar ötesinde bilimsel verilere dayal olarak daha
saAl kl deAerlendirilmesi söz konusu olacakt r. Bunun yan nda Müslüman-H ristiyan
diyaloAunun geliCmesine katk da bulunacak ve misyonerlik faaliyetlerinin daha iyi
anlaC lmas na da yard mc olacakt r.
H ristiyanl k genelinde hal böyle iken özelde, medyada ve politik arenada her
zaman gündemde olan Katoliklik ve bünyesindeki Papal k TeCkilat ve Vatikan Site
Devleti üzerinde yeterince durulmamas Cüphesiz büyük bir eksiklik oluCturmaktad r.
Cte Dr. Halim I.IK taraf ndan haz rlanan “Günümüzde Papal k Te%kilat ” isimli doktora
tezi bu eksikliAi büyük ölçüde doldurmuC ve bundan sonraki çal Cmalara da önemli
bir basamak oluCturacak nitelikte görünmektedir.
Yazar n Fransa’da bulunduAu süre içerisinde haz rlad A ve neredeyse tamam
Frans zca kaynaklara dayal tezi, bir giriCten sonra “Papal A n Tarihçesi”, “Vatikan
Kilise-Site Devleti”, “Vatikan’da Finansman, Seçimler, Güvenlik ve Dünya Politikas ”
ve “Günümüzde Farkl Bir Papa:II. Jean-Paul” baCl klar ndan oluCan ve her biri müstakil bir tez olabilecek özellikte dört bölüm halindedir. Biz burada, tezin önemli gördüAümüz baz yerlerine dikkat çekerek, baz yerlerini al nt layarak ve gerektiAinde özetleyerek tan t m n yapmaya çal CacaA z.
I. Papal A n tarihçesinin anlat ld A birinci bölümde, önce sa’n n en önde gelen havarisi Aziz Pierre (Petrus) üzerinde durulmuCtur. (s. 8-25). Buna göre bu büyük
havariye sünnet oluCunda Simon ad konulmuC; kaya, taC anlam ndaki Kifas (Petrus)
ismi ise kendisine sa taraf ndan verilmiCtir: “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayan n üzerine kuracaA m” (Matta, 16:18) (s. 9). Katolik geleneAe göre ilk papa kabul
edilmesinin en önemli dayanak noktalar ndan birisi de budur. (s. 13). Kendisi gibi bir
havari olan Andreas’ n kardeCi olan Pierre Beytsayda’dand r ve as l mesleAi bal kç l kt r. (s. 12). sa, ölümünden üç gün sonra dirildiAinde, içlerinde Simon Pierre’nin de
bulunduAu onbir havariye “bütün milletlere gitmelerini” öAütlemiCtir. (Matta, 28:19).
(s. 22). Buna uygun olarak Pierre, Kudüs halk n n dini lideri ve ana kilisenin kurucusu
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olmas n n yan nda (s. 20), faaliyetini Filistin d C na taC rm C; Antioche’de (Antakya) ve
Corinthe’de bulunmuC ve nihayet Roma’ya gelerek orada Cehit edilmiCtir. (s. 22-23).
Roma’ya geliC tarihi ve buradaki ikamet süresi kesin olarak bilinmezken, vefat tarihi
64 veya 67’dir. .ehit edildiAi ve defnedildiAi mekan “Vaticanus” tepeleridir.
Birinci bölümün ikinci k sm günümüze kadar Papal A n tarihçesini anlatmaktad r. (s. 26-47). lk dönemlerde (I-VI. yy. ) Papal k, Papa Aziz I. Clement’in (91-101)
giriCimleri ile I. yy. da çok sayg n bir konuma oturmuCtur. II. yy. da Papal A n kutsall A
tart C lm C, bu dönemde Antakyal gnace, Hegesippe ve Aziz renee kurumu müdafaa
etmiClerdir. Bu tart Cma III. yy. da da devam etmiCtir. (s. 31). IV. ve V. yy. lar yoAun
doktrin mücadelelerine sahne olurken Papal A n üstünlüAü/önceliAi tart Cmalar devam etmiCtir. mparatorluk baCkentinin stanbul’a (Constantinople) nakli ile DoAuBat ayr l A baClam C, DoAu kendi bünyesindeki inkarc ak mlarla sars l rken Papalar,
temsil ettikleri makam n mutlak üstünlüAünü empoze politikalar üretme gayreti
içinde olmuClard r. Bat Roma’n n 476’da y k lmas nda Papal k, imparatorluAa yönelik
tehditlere tek baC na karC koymak zorunda kalm C, Hun hükümdar Atilla ve Afrika
Vandallar n n ilk kral Genseric gibi fetihçi krallar karC s nda Papa I. Leon (440-461)
ve I. Gregoire (590-604) tek baClar na mücadele etmek zorunda kalm Clard r. (s. 3233).
Tezde, OrtaçaA Papal A nda (VII-XIII. yy. ) en önemli karakteristik yap n n, hakim keCiClik kimliAi (monachisme) olduAu ifade edilmiCtir. Bu çaAda Papal k DoAu’dan
tümü ile ayr larak Bat ’n n kaderini üstlenmiCtir. (s. 33). H ristiyanl k tarihindeki en
güçlü Papa- mparator dayan Cmas bu çaAda olmuC, Papa III. Leon taraf ndan Frans z
kral Charlemagne’a taç giydirilmiCtir. (s. 34). Papa VII. Gregoire bir genelge ilk kez
Papan n mparator karC s ndaki dokunulmaz yüce kimliAini ilan etmiC, Papa yanl s
teologlar da karC t görüClere “Teokratik Papal k” tezleri ile cevap vermiClerdir. (s. 36).
XII. yy. dan itibaren Papal Aa karC yoAun bir eleCtiri dönemi baClam C, OrtaçaA n son
papas VIII. Boniface (1294-1303) kilise amaçl resmi vergilere ve Papal k ihtiCam na
karC ç kan mparator Philippe le Bel (Yak C kl Philippe) aleyhine geliCtirdiAi ve daha
sonra istifa ederek Papal k görevini b rakmas na yol açacak muhalefeti ile en çok
eleCtirilen sima olmuCtur. (s. 38).
Rönesans döneminde (XIV-XVI. yy. ), bünyesindeki en büyük kaos olan
Avignon Papal A problemi ile prestij ve kutsall k kayb na uArayan bir Papal k söz
konusudur. Bu dönemde Papal k OrtaçaAdaki saltanat ndan uzak, çöküntü içine
girmiC (s. 38) ve dönemin bir baCka doAal krizi olan Reformun da haz rlay c etkenlerinden olmuCtur. (s. 39) Bu dönemin Osmanl Tarihini ilgilendiren olay ise Cem Sultan (ö. 1495) hadisesidir. Rodos Cövalyeleri taraf ndan Papa VIII. Innocent’e teslim
edilen .ehzade Cem, onun ölümünden sonra yeni Papa VI. Alexandre’a (1492-1503)
verilmiC ve ad geçen Papa taraf ndan zehirlendiAi ileri sürülmüCtür. (s. 40).
Tezde aç kça belirtildiAi Cekliyle, Modern döneme (XVI-XX. yy. ) Martin Luther
(1483-1546) ve Jean Calvin (1509-1564) ile baClayan Reform hareketlerinin zorlamas
üzerine Katolik Reformuyla baClayan Papal k, bu amaçla bir karC reform konsili kabul
edilen Trente Konsili’ni (1545-1563) toplam Ct r. (s. 40). Bunun sonucunda oluCturulan Cizvit tarikat , Protestan geliCmeye karC kurulan evrensel mahkeme Saint-Office
ve Katolik Kilisesinin yasaklad A eserler kataloAu Index, kaosu daha da artt rm C ve
Papal A n otoriter ve merkeziyetçi yap s n n kuvvetlenmesine sebep olmuCtur. (s. 4041). Modern dönemde Papa XVI. Gregoire (1831-1846) ve Papa IX. Pie’nin (18461878), demokrasi ve modern rejim tezlerini suçlayan papal k genelgelerini yay nlamalar dikkat çekici bir geliCmedir. Papa XIII. Leon (1878-1903) ise Sosyalizm, Ko-
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münizm, Nihilizm ve Masonlar aleyhine genelgeler yay nlam Ct r. (s. 42). Papa XI.
Pie’nin (1922-1939), yay nlad A bir genelgede laikliAi, “Tanr haklar na ve sa’n n
insanlar ve uluslar üzerindeki kutsal otoritesine muhalefet” olarak tan mlamas dikkat çekicidir. Ayn papan n en önemli icraat ise, Vatikan’a bugünkü baA ms z kimliAini kazand ran, Mussolini ile imzalad A Latran AntlaCmas d r (11 .ubat 1929). (s.
43). Bunun yan nda, Katolik Kilisesi Tarihinde son derece önemli bir yeri olan II.
Vatikan Konsili (1962-1965) Papa XXIII. Jean (1958-1963) döneminde toplanm C ve
Papa VI. Paul (1963-1978) iktidar nda sona ermiCtir. Papal k, bu tarihi seyri ile son
döneme ulaC rken, 1978’den günümüze ulaCan periyodda, yoAun karizmal son papa
II. Jean Paul ile misyonuna devam etmektedir. (s. 46).
Tezin birinci k sm nda, Papal k Tarihinden sonra Papa ve Antipape’lar n (Roma Katolik Kilisesince yasal kabul edilmeyen papalar n) say s üzerinde durulmuC;
Papal k Y ll A n n St. Pierre’den II. J. Paul’e kadar 264 papan n ismini verdiAi, antipape
say s n ise 39 olarak gösterdiAi, ancak bu say n n bütün Papal k tarihçilerinin ittifak
ettiAi say olmad A belirtilmiCtir. (s. 46). statistiki bilgilerle papalar n anlat ld A bölümde (s. 47-49), evlilik yasaA getirilmeden önceki durumu ile evli olan son papan n
II. Hadrien (867-872), son çocuk sahibi olan papan n ise XIII. Gregorie (1572-1585)
olduAunun belirtilmesi enteresand r. (s. 49).
Daha sonra Papal k tarihindeki kaos dönemlerine geçilmiC (s. 49-59); Grek
kaosu (1054) ve Avignon Papal A kaosundan (1305-1403) söz edilmiCtir. Papa’n n
üstünlüAü ve Kutsal Ruh’un ç k C yeri tart Cmalar na baAl olan birinci kaos dönemi,
DoAu-Bat (Ortodoks-Katolik) bölünmesiyle sonuçlanm Ct r. (s. 51-54). kinci büyük
kaos döneminde ise, Papa XI. Benoit (1303-1304) Fransa Kral IV. Fhilippe taraf ndan
aforoz edilmiC, akabinde Perouse’da ikamete mecbur kalm Ct r. BaClang çta Roma
d C nda fakat yine talya’da oluCan bu itizal daha sonra Fransa’ya kaym C ve Avignon
Papal A ad yla tarihe geçen kriz dönemi baClam Ct r. Art k Papal k, bir bölümü Roma’da, diAer bölümü Avignon’da faal, iki baCl bir beden haline gelmiC, Papa XII.
Benoit (1334-1342) Avignon’da ilk papal k saray n inCa ettirerek Cehri Vatikan’a
alternatif ikametgah haline getirmiCtir. (s. 54-55). Ad geçen Frans z Kral taraf ndan
toplanan Viyana Konsilinde (1311-1312) V. Clement’in papa ilan edilmesi ile baClayan Avignon Papal A krizi, Constance Konsilinde (1414-1417) XII. Gregoire’ n (14061415) V. Martin (1417-1431) lehine seçimden çekilmesi sonucu çözüme kavuCmuCtur. (s. 59).
Bu bölüm, Haçl seferlerinde Papal A n aktif rolünün anlat ld A k s m (s. 59667) ile devam etmektedir. Clermont Konsilinde (25 Kas m 1095) Papa II. Urban’ n
çaAr s ile baClayan ve iki as rl k kanl dönemden sonra 1291 y l nda devam eden
dokuz haçl seferi s ras ndaki Papal k faaliyetleri üzerinde durulmuCtur. Birinci bölüm,
Papal A n çok geniC ve ayr nt l kronolojisinin verildiAi 21 sayfal k (s. 67-87) k s mla
sona ermektedir.
II. Vatikan Kilise-Site Devletinin anlat ld A ikinci bölümde (s. 88-130) öncelikle
bu devletin panoramas çizilmiCtir. (s. 88-97). Buna göre Vatikan, 11 .ubat 1929’da,
dönemin papas XI. Pie (1922-1939) ile Benito Mussolini aras nda imzalanan Latran
anlaCmas yla kurulan dünyan n en küçük yüzölçümüne (44 hektar) sahip devletidir.
Aziz Petrus’un Cehit edildiAi mekana yap lan kilise ve etraf nda zaman içerisinde
papalar n ikametgah , kilise hizmet binalar ve yerleCim birimleri ile oluCan site, Vatikan’ n k saca tarihi profilidir. (s. 88). Ebedi olmak kayd yla statü alm C dini monarCik
bir yap arzeden (s. 90) site-devlette, yerleCik vatandaCl k kavram yoktur ve yedi yüz
kiCilik bir nüfusa sahip olan devletin dört yüzden az n n geçici vatandaCl A söz konu-
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sudur. Vatikan’daki dini iktidar n, ülke baA ms zl A n talya’ya karC seslendirmek gibi
bir sorumluluAunun olmas na raAmen, devletin sahip olduAu tüm demir yolu Cebekeleri, su, gaz ve elektrik aAlar talyan hükümetince kurulmuCtur. Papan n tüm seyahatleri de talya’ya ait vas talarla gerçekleCtirilmektedir. Vatikan’ n tedavüldeki paras
ise, küçük bir grafik fark ile talyan lireti deAerinde, papa portresi desenli, talyan
hükümetince bas lan Vatikan liretidir. (s. 92). Vatikan Devletinin mülki üniteleri aras nda bayrak ve polis teCkilat ve savaCta kullanabileceAi deniz filosu da bulunmaktad r. (s. 93).
Tezde, Vatikan Kilise-Site Devletinin panoramas ndan sonra hiyerarCik yap lanmas na geçilmiCtir. (s. 97-118). Bu hiyerarCik yap Cu organlardan oluCmaktad r: A.
Papa, B. Papal k Meclisi, C. Rahipler Sinodu, D. Kardinaller Meclisi, E. Papal k Senatosu, F. Vatikan mahkemeleri- dari servisler-DiAer Organlar ve Öbür KuruluClar. Papal k Senatosu da, 1. Devlet SekreterliAi, 2. Kongreler TopluluAu, 3. Papal k Konseyleri’nden oluCur. (s. 98-107). Vatikan mahkemeleri- dari Servisler-DiAer Organlar ve
Öbür KuruluClar da, 1. Mahkemeler, 2. Papal Aa BaAl dari Servisler, 3. Papal Aa BaAl
DiAer Organlar, 4. Papal Aa BaAl Öbür KuruluClar ve 5. Papal k Büyükelçilikleri‘nden
oluCur. (s. 108-117). Bu say lan kurumlar n hemen her birinin bünyesinde çok çeCitli
kuruluClar ve deAiCik alt birimler bulunmaktad r.
Daha sonra, papalar n taC d A ünvanlara geçilmiC, bunlar n Roma BaCpiskoposu, sa Mesih’in Vekili, Evrensel Kilisenin Yüce Rahibi, Bat n n PatriAi, Tanr n n
Hizmetkarlar n n Hizmetçisi, Havarilerin Prensinin Halefi, talya’n n BaCrahibi, Roma
Eyaletinin Bölge ve .ehir Sorumlusu, Vatikan Site Devletinin Yüce Rahibi olduAu
belirtilmiCtir. (s. 119-120). Vatikan ve Papal k marC ndan ibaret Vatikan devlet sembollerinden (s. 120-122) sonra Vatikan’da Medya letiCimden söz edilmiCtir. Bu meyanda Vatikan radyosu, Vatikan günlük gazetesi, Papal k y ll A ve diAer bas n yay n
organlar ndan bahsedilmiCtir. (s. 122-126).
kinci bölümün son konusu, Papal Aa baAl akademik kuruluClard r. Bunlar da
Papal k Kilise Akademisi, Papal k Arkeoloji Akademisi, Papal k Bilimler Akademisi,
Papal k Teoloji Akademisi ve Uluslararas Meryem Akademisidir. Söz konusu bu
akademilerden baCka, ayn düzeyde olmayan diAer enstitü, fakülte ve akademilerin
adlar da belirtilmiCtir. (s. 126-130).
III. Vatikan’da Finansman, Seçimler, Güvenlik ve Dünya Politikas baCl kl üçüncü bölümde (s. 131-169) önce, Vatikan’ n finansman yap s üzerinde durulmuCtur. Papal A n sahip olduAu finansman kaynaklar n n Latran AnlaCmas öncesi ve
sonras Ceklinde ikiye ayr ld A bölümde, anlaCmadan önce Papal A n, Katolik dünyan n çeCitli bölgelerinden yap lan gönüllü baA Clar, vak flar, cemiyet ve bankalar n
yard mlar ile kendine yeten bir ekonomik görüntü sergilediAi belirtilmiCtir. (s. 131).
Bunun akabinde Vatikan Devletinin oluCumu aCamas nda yap lan büyük mali yard mlar rakamlarla gösterilmiCtir. (s. 131). H ristiyan bankalar, iCadamlar , bankerler, talya’n n 40 deAiCik bankas yan nda, isimleri verilen önde gelen bankalardan yap lan
yard mlar söz konusu edilmiCtir. Bunun yan nda spanya, sviçre, Fransa ve Amerika’n n da önemli yard mlar olduAu ifade edilmiCtir. (s. 131-132). Vatikan hükümetinin posta pulu sat Clar , Vatikan müzesi gelirleri, gönüllü baA Clar ve maAaza gelirleri
gibi finansal kaynaklar üzerinde de durulmuCtur. Ayr ca dünyan n her taraf ndan
Vatikan’a ulaCan yard mlar n 1992 y l nda 240 milyon Frans z frank na ulaCt A belirtilmiCtir. (s. 134)
kinci k s mda bundan sonra Papal k seçimleri üzerinde durulmuCtur. (s. 137144). Buna göre Aziz Pierre’in ilk üç halefinin hangi metodla seçildiAi konusunda bir
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bilgi yoktur. Sonraki dönemlerde ise Roma rahip heyetleri, halk ve taCra ruhanileri
Papal k seçimlerinin üç belirleyici unsurunu oluCturmuCtur. (s. 137). Bununla birlikte
papal k seçimlerinin kaosa sürüklendiAi de olmuCtur. ÖrneAin; IV. yy. da Roma valisi
Praetextatus, Papa Damase’ n (366-384) diAer aday Rursicinus’a karC kazanmas için
askeri müdahalede bulunmuCtur. (s. 137-138). DiAer taraftan papal k seçimlerinin
nüfuzlu ailelerin eline geçtiAi de görülmüCtür. Tezde bunlar örnekleri ile verilmiCtir.
Yine bizzat imparatorlar n papal k seçimlerine müdahaleleri örneklerle anlat lm Ct r.
(s. 138) Bunun sonucunda Papa II. Nicolas, kendisi de ayn yöntemle seçilmesine
raAmen, 13 Nisan 1060’da yay nlad A papal k genelgesi ile, bundan sonra yap lacak
papal k seçimini yapacak heyetin sadece kardinallerden oluCacaA n ilan etmiCtir. Bu
genelge bugüne kadar 32 kez revizyondan geçmesine karC n, varl A n bugün de sürdüren sistematik yap ya temel oluCturmaktad r. Bu genelgeyle papaya, seçici meclisi
oluCturacak üyeleri belirleme yetkisi de verilmiCtir. Seçici meclis üyelerinin say lar
zaman içerisinde deAiCmiCtir; VI. Paul (1963-1978) zaman ndaki bir reformla say lar
en fazla 120 kiCilik ve yaClar 80’i geçmeyen kardinal meclisinden oluCmaktad r. (s.
138-139). Daha önceleri sistematiAi üçte iki çoAunluAa baAl seçim modeli, Papa XII.
Pie (1939-1958) döneminde, üçte ikiden bir fazla oy esas ile deAiCtirilmiCtir. (s. 140).
Papa II. Jean Paul döneminde yay nlanan 1983 tarihli kanonik hukukun çeCitli maddelerine göre, papal Aa aday olacak kiCinin ruhban olmas n n zorunlu olmamas ,
gerekli diAer Cartlara sahip olmas ile laik birisinin de aday olabileceAi hususu ilginçtir. EAer ruhban olmayan bir aday üzerinde birleCilirse, yeni papa ancak bir rahiplik
merasiminden sonra göreve baClayabilmektedir. (s. 141). Papay belirleyecek kardinal
meclisi, d C etkilerden ve laik-ruhban her türlü müdahalelerden uzak, özel bir mecliste (conclave) toplan r. Sixtine Kilisesinin tarihi bacas ndan, yeni papa belirleninceye
kadar siyah, seçildikten sonra beyaz duman verilir. Bu beyaz duman, seçimin sona
erdiAinin ve yeni papan n belirlendiAinin dünyaya ilan d r. (s. 142-143). Yeni seçilen
papa göreve baClamadan önce özel bir tören düzenlenir. (s. 143-144).
Üçüncü bölümün bundan sonraki k sm Vatikan’daki güvenlik sistemi ile ilgilidir (s. 144-150) ve tarih boyunca Vatikan’da dört ayr askeri-muhaf z birliAinin güvenliAi saAlad A belirtilmiCtir: Asil muhaf zlar, saray muhaf zlar , jandarma, Suisses alay .
(s. 144).
Bundan sonraki k s mda Papal A n H ristiyanl k d C dinlere ve slam dinine bak C aç s incelenmektedir. Önce Papal A n diAer dinler, Yahudilik ve Kiliselere bak C
iClenmiCtir. (s. 151-160). Bu durum yazar taraf ndan Cu Cekilde dile getirilmiCtir:
“Vatikan II. Konsilinde (1962-1965) 12 baCl k alt nda özetlenen kararlarla H ristiyanl k d C ndaki dinler ve Ateizme Katolik bak C aç s yeniden ele al nm Ct r. BaCka
bir deyiCle Vatikan II. Konsili, tarihinde ilk defa H ristiyanl A n diAer dinler karC s ndaki
konumunu belirlemesi baAlam nda çok önemli bir iClevin meclisi olmuCtur. “Kutsal” n
s rr n aç klama ve ona ulaCma merkezleri olarak gördüAü her din bünyesindeki doAru
bütün üniteleri sayg ile karC lad A n ilan eden Papal k, Vatikan II. Konsilinde Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Ateizm ve slam ile ilgili yay nlanan bildirilerle belirleyici tavr n sergilemiCtir. Vatikan II. Konsili Budizm ve Hinduizm’deki beCeri mücahede çerçevesindeki çile, meditasyon, hikmet ve kurtuluCa ulaCma (Nirvana) pratiklerinin,
derin murakabe, ahlak, sevgi ve güven ile desteklendiAi realitelerini göz ard etmemiC, bu iki dindeki gerçeAi arama tekniklerini takdirle karC lad A n , ald A kararlarla
ilan etmiCtir. Yahudilik ile ilgili Vatikan II. Konsilinde yay nlanan bildiride Yeni Ahid
(H ristiyan) cemaati ile Eski Ahid (Yahudi) toplumu aras ndaki manevi-tarihi baAlara
dikkat çekilmiC, Kilisenin baClang ç noktas nda ve kurtuluCunda srail oAullar n n
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M s r’dan “ç k C”lar n n yatt A ifade edilmiCtir. Havarilerin ve ncil’i dünyaya ilk yayan
misyonerlerin Yahudi milletine mensup olduklar gerçeAi göz ard edilmemekle birlikte, Yeni Ahid’in bugünkü Yahudi toplumunca kabul görmediAine de iCaret edilmiCtir.
Yine ayn bildiride sa Mesih’i ölüme götüren kiCinin bir Yahudi olmas ndan doAacak
sorumluluAun, ne o günkü ne de günümüzdeki Yahudi toplumuna yüklenemeyeceAi
ve Kilise’nin Antisemitizm’e net karC tav r içinde olduAu da hat rlat lm Ct r”. (s. 151152).
Bununla birlikte Papan n, YahudiliAe böylesine sempati ve yüceltici üslupla
yaklaC m , sözcülüAünü, Papal A n II. Vatikan Konsili ile yapt A reformlara karC ç karak aforoz edilen Dakar Piskoposu Frans z Rahip Monseigneur Marcel Lefebvre ve
öArencilerinin yapt A H ristiyan çevreden çok Ciddetli muhalefet görmüCtür. Bu rahats zl k Cu ifadelerle dile getirilmiCtir: “Papa II. Jean Paul .eytan’dan ilham al yor,
zira mason localar n n hizmetindedir. Papay deAiCtirin ve bize yeni bir X. Pie getirin”.
(s. 153).
Tezde, Papal A n UzakdoAu dinleri ve Yahudilik ile ilgili bak C aç lar verildikten
sonra, diAer kiliselerle iliCkilerine de deAinilmiCtir. (s. 154-160). H ristiyan dünyadaki
Katolik, Ortodoks, Protestan ve diAer ayr lm C kilise cemaatleri Ceklindeki bölünmüClüAü dindirmek üzere, Papal A n II. Vatikan Konsili davetine, bölünmüC kiliselerce
önce soAuk bak lm Csa da, II. Vatikan Konsiline gözlemci-kat l mc bazda iCtirak edilerek cevap verilmiCtir. Papa VI. Paul’un, 4 Aral k 1965 tarihli çaAr s Cu Cekildedir:
“Sizin, aram zdan ayr lm C olduAunuzu unutmak istiyoruz”. Tezin bundan sonras nda
Vatikan Konsili sonras Papal A n kiliseleraras diyalog ziyaretlerinde art C olduAu
geniC örneklerle aç klanm Ct r. (s. 154-160). Ancak bütün bu çabalara raAmen H ristiyan dünyadaki bölünmüClük devam etmektedir ve dünyan n sonuna kadar da devam
edecek görünmektedir.
Üçüncü bölümün bundan sonraki k sm , slam dini aç s ndan tezin en can al c
noktas d r. Çünkü bu k s m Papal A n slam Dini ile münasebetleri hakk ndad r. (s.
160-164). Yazar n ifadeleriyle bu iliCkiler Cu Cekilde anlat lmaktad r:
“Vatikan’ n slam dini ile münasebetlerini, Papal Aa baAl devlet sekreterliAi
emrindeki 12 konseyden biri olan “Dinleraras Diyalog” bünyesindeki “ slam ile liCkiler Komisyonu” düzenlemektedir”. “Vatikan II. Konsilinde 28 Ekim 1965 tarihli 88 red
oyuna karC l k 2221 oyla kabul edilen bir kararla Papal A n slam’a bak C aç s belirlenmiCtir. Bu konsil karar , Müslümanlar n Allah’ kavramadaki ‘mutlak yarat c , diri,
merhametli’ gibi alg lama biçimlerini odak nokta alarak, slam’ n Hz. brahim’e uzanan silsilesine, sa Mesih’i peygamber, Meryem’i sa’n n annesi kabul eden inançlar na olumlu bakar. Yine, slam’daki ahiret hayat ve ahlak ile ilgili dinamiklere dikkat
çeken konsilin kararlar ndan biri Müslümanlar ile H ristiyanlar aras ndaki karanl k
geçmiCi unutma çaAr s olarak yans m Ct r. Papa II. Jean Paul, Fransa’ya gerçekleCen
resmi bir ziyaretinde, CumhurbaCkan Giscard d’Estaing ile görüCtükten sonra, Müslümanlara hitaben yapt A konuCmas nda (31 May s 1980) ‘Tek Tanr ya inanan kardeClerimiz, Tanr n n C A na doAru yürüyen insanlar n birbirini kardeC görmeleri gerekir’ gibi vurgulamalarda bulunmuCtur. Papa II. Jean Paul’un slam’a yaklaC m nda
baCl ca üç teman n hakim olduAu görülmektedir: 1. Ayn Tanr ya inanan H ristiyan ve
Müslümanlar kardeCtir; 2. GeçmiCte yap lan savaClar, doktrin tart Cmalar gibi tarihi
olumsuzluklar n hesaplaCmalar n b rakmak gerekir; 3. Özür dilemeyi karC l kl olmak
üzere yerine getirmelidir. ‘Müslüman kardeCler’ ifadesi, II. Jean Paul’e gelinceye kadar
hiçbir papa taraf ndan kullan lmam C bir söylemdir”. (s. 160-161).
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“Papa II. Jean Paul, slam’a karC benzer vurgulamalar taC yan konuCmalar n
Casablanca’da 19 AAustos 1985’te, Assise’de 10 Ocak 1993’te, S rp ve H rvat zulmüne uArayan Bosna halk ad na deAiCik vesilelerle dile getirmiC, iki dinin mensuplar n geçmiCle hesaplaCmaktan vaz geçmeye çaA rm C, Tanr n n vas flar n n Tevrat,
ncil ve Kur’an’da ayn deAerlerde an ld A n ifade etmiCtir. Papan n halefleri aras nda
ad geçen Kardinal Arinze’in 1996 Ramazan sonunda, papa ad na slam alemine
yay nlad A mesaj nda ortak noktalarda buluCmak için hoCgörü s n rlar n zorlamak
mecburiyetini vurgulam Ct r. DiAer taraftan bu vesile ile yay nlanan bildirilerde H ristiyan-Müslüman diyaloAuna en büyük engelin Cezayir ve Endonezya gibi Müslüman
ülkelerdeki radikal slami ak mlar n oluCturduAu da dile getirilmektedir”. (s. 162).
GörüldüAü gibi tezde, Papal A n slam dünyas ve Müslümanlar ile s cak iliCkiler içine girmesinin II. Vatikan Konsili ile gerçekleCtiAi vurgulanm Ct r. Bunun yan nda
Papal A n, ad geçen konsile kadar slam dünyas ile dar iliCkiler içinde olduAu da
vurgulanm Ct r. Kilise taraf ndan
slam’ n modern dünyadaki öneminin
farkedilmesinin II. Dünya savaC öncelerine uzand A n n alt çizilmiCtir. Kur’an’a ve
manevi pratiklerine baAl , zengin mazisi ile irtibatl slam alemi, Ateizm, Materyalizm
ve Kapitalizm karC s nda etkin bir kurum olarak alg lanm C, Papa XI. Pie (1922-1939)
taraf ndan, Roma DoAu Bilimleri Enstitüsü bünyesinde slam kürsüsü kurulmuCtur. (s.
163). Papal A n Türkiye ile iliCkilerinin s cak döneme girdiAi sürecin de halifelik makam n n kald r ld A 1924 y l ile baClad A vurgulanm Ct r. (s. 162). Bundan sonraki
anlat mlar, Papal A n Müslüman dünya ile kurmaya çal Ct A iliCkilerden verilen örneklerle devam etmektedir. (s. 163-164).
Üçüncü Bölüm, Papal A n Avrupa politikas (s. 164-169) ile sona ermektedir.
Bu k s mda k tan n XX. yy. baClar ndaki genel görünümüne dikkat çekilmiCtir. (s. 164166). Avrupa’daki H ristiyanl k olgusunu her f rsatta dile getiren Papa II. Jean Paul,
Avrupa ülkelerinin sembol Cahsiyetlerinin vaftiz tarihlerini, o ülkelerin oluCumunun
temel taC göstermek ve H ristiyanl k için ölmüC Cehitlerin kanlar n n, Avrupa’n n can
damarlar olduAunu vurgulamak gibi bir siyaset izlemiCtir. (s. 166). Papa, Avrupa
halklar n n varl k, kültür ve geleneklerini oluCturmada H ristiyanl A n en önemli belirleyici unsur olduAunu vurgularken, YahudiliAin Avrupa’daki H ristiyanl k öncesi tarihe
sahip kimliAini Karl Marks, Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka gibi Yahudi
ünlülerle teyit etmiCtir. (s. 167). Yazar Papal A n Avrupa’daki slam’a yaklaC m n ise
Cöyle aç klar:
“Avrupa’daki slam olgusunu ise, özellikle Balkan ve berik yar madalar nda,
bu iki dinle birlikte, modern Avrupa’n n, kendi coArafyas nda slam’a karC bir oluCum
ve kararl l k içinde temelleCtiAini dile getirerek deAerlendirmektedir. Papa II. Jean
Paul’un bu tespiti paralelinde Papal k, Avrupa k tas nda Almanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya ve Yugoslavya’da resmi rejim ve
anayasa olmuC Komünizme, “Yeni slam” terimi ile yaklaCarak, her ikisinin de eCit
düzeyde tehlikeli ideolojiler olduAuna dikkat çekmiCtir. Komünist rejimlerin k tada
hakim coArafya ve dönemlerinde Papal k ile, örneAini 1952 Tito Yugoslavya’s nda
gördüAümüz kopmuC iliCkiler içinde olduAu görülmektedir”. (s. 167-168).
Bunun yan nda Bosna savaC n n durdurulmas konusunda, nutuklardan öte bir
etkinlikte bulunulmamas n n da alt çizilmiCtir. (s. 169).
IV. Dördüncü ve son bölüme kadar Papal k ve Vatikan üzerinde durulan tezin
ilgili son bölümü “Günümüzde Farkl Bir Papa: II. Jean Paul” ad n taC maktad r. (s.
170-221). Burada öncelikle Papa’n n biyografisi verilmiCtir. (s. 170-179). Buna göre
as l ad Karol Josef Wojtyla olan II. Jean Paul, Polonya’n n Wadovice kasabas nda 18
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May s 1920’de dünyaya gelmiCtir. 9 yaC nda annesini, 21 yaC nda babas n kaybetmesinin yan nda II. Dünya savaC n n baClamas ile üniversite hayat n terketmek zorunda kalm Ct r. Tekrar baClad A üniversite öArenimi, ailesinin etkisiyle teolojik istikamet kazanm Ct r. Çok parlak bir üniversite öAreniminden sonra, Roma’da St. Jean
de la Croix (1542-1591) üzerine “Angelicum” ve Cracovie’de Max Scheler’in (18241928) “Ethique’i üzerine iki ayr doktora çal Cmas yapm Ct r(1953). 38 yaC nda
Cracovie piskopos yard mc l A na, 44 yaC nda Cracovie baCpiskoposluAuna, 47 yaC nda (1967) ise kardinalliAe terfi etmiCtir. (s. 170-171). 15 Ekim 1978’de 58 yaC nda
Papa seçilmiC ve II. Jean Paul olarak ad n deAiCtirerek 22 Ekim’de resmen görevine
baClam Ct r. (s. 172). Yazar, tezinde Müslüman Türk ayd n çevrelerindeki bir tesbiti de
aktarmaktad r:
“Bat emperyalizminin girdiAi her yere önce Kilise girmiCtir. Bu bak mdan Vatikan tarihinde, papan n ilk kez komünist bir ülkeden seçilmiC olmas , zannedildiAi gibi
bir tesadüfün deAil, aksine bilinçli bir tercihin sonucudur. Komünist egemenlik y k lacak ve Bat l devletlerle Kilise bu aksiyonu birlikte gerçekleCtirecektir”. (s. 173).
1981’de M. Ali AAca taraf ndan bir suikasta maruz kalan Papan n 1997 tarihinden itibaren saAl k ve dinamizm portresi son derece problemli bir görüntü çizmektedir. (s. 175).
Son bölümün bundan sonraki k sm Papa’n n eserleri ve düCünce sistematiAi
ile ilgilidir. (S. 179-1877). Burada da önce konular na göre Papal k genelgeleri s ralanm Ct r. (s. 179-180). Bundan sonra da say lar 20’yi geçen Papal k bültenlerinin
baz lar ndan söz edilmiCtir. (s. 180). Papa II. Jean Paul’un bunlardan baCka baz azizlerin an s na yay nlad A risaleleri de vard r. (s. 181). Tezde, Papan n ziyaret ettiAi
ülkelerde yapt A konuCmalar n n oluCturduAu yay nlanm C mesajlar ndan da örnekler
verilmektedir (s. 181-182). Papal k genelgeleri, Katolik kilisesinin teolojik problemleri
çözümlemede baCl ca belirleyici mekanizmad r. Bunun en yak n örneAi; 1994 tarihli
bir genelge ile kad nlar n piskopos olabilmelerine izin verilmemesidir.
Papan n son dönemlerindeki yaklaC mlar nda muhafazakar kimliAinin hakimiyetinin görüldüAünü belirten yazar, Papan n bütün eserleri aras nda en ilginç olan n n teolojik-felsefi 35 soru ve cevaptan oluCan Entrez dans L’esperance (Paris 1994) adl
eseri olduAunu söylemektedir. Bu sorulardan baz örnekler de vermiCtir: “ badet
niçin ve nas l olmal d r, sa’n n vekilinin (Papa) ibadeti nas ld r, EAer Tanr varsa niçin
gizlidir, sa Mesih’in insanl A kurtarmas için çarm hta ölmesi zaruri imi idi, nsanl A n
sa’n n kurtar c l A na niçin ihtiyac vard r, Niçin bu kadar din vard r, H ristiyanl k yok
olacak m d r, Komünizmin çöküCü s r m yoksa mucize mi, nsan haklar kaynaA n
nereden al yor, Sosyal hayatta kad n n yeri neresi olmal d r?” (s. 182-183). Bunlar
aras nda “Müslümanlar n ve H ristiyanlar n ilah anlay Clar aras ndaki fark n” sorulduAu soruya Papan n verdiAi cevaplar yazar örnek olarak tezine alm Ct r. Burada Papan n slam dinine yaklaC m da net olarak görülmektedir. Papa cevab na, ikisi aras nda
çok net bir fark n olduAu giriCiyle baClad ktan sonra Cunlar söylemiCtir:
“Katolik Kilisesi, Tanr n n bir, diri, var, ac yan, kudretli, mutlak, yerin ve göAün
yarat c s olduAuna gönülden inanan Müslümanlar n ilah anlay C na hürmetle bakar;
tek tanr c bir din mensubu ve Allah’a olan inançlar ndan dolay Müslümanlar n bize
yak nl klar vard r”. (s. 183).
“Kur’an’daki tanr n n isimleri, beCer lisan n n tan d A en güzel adlard r. Fakat
slam’daki ilah anlay C sonuç olarak bu dünyaya yabanc kalan, yüce fakat
Emmanuel (bizimle birlikte olan Tanr ) vasf taC mayan bir tanr modelidir. Ayr ca
slam kurtar c temas na sayg duymayan bir dindir ve haç-dirilme motiflerine yer
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vermez. sa’n n slam’daki alg lan C biçimi sadece, son peygamber kabul edilen Muhammed’in geliCini haz rlayan bir peygamber olmas ndan ibarettir. slam’da Bakire
Meryem de sa ile ayn boyutlarda sayg görür. Fakat Kurtar c sa Mesih’in dram
slam’da kesinlikle yer bulmaz. Bu sebeple slam ve H ristiyanl kta teolojik bilgiler
olduAu kadar, antropolojik yorumlar da farkl l klar taC r. Bununla birlikte slami din
duygusu sayg ya deAer unsurlar içermekle birlikte, bizce Müslümanlar n ibadet biçimleri pek saAl kl yans ma göstermez. badet karC s ndaki yükümlülükleri zaman ve
mekan ile kay tl , günde çok kez icra edilmesi gerekli olduAundan, günlük hayatta
pek pratik deAer taC maz. Bu durumda slam, Bir Tanr aray C nda olanlar ve özellikle
kendi dinlerini anlayamam C H ristiyanlar için alternatif bir din hüviyeti görüntüsü
vermektedir. Buna raAmen slam Dininin mensuplar na olan telkinleri sayg n kabul
edilmeAe deAer özellikler de taC maktad r. ” (s. 184-185).
Tezde, Papa II. Jean Paul’ün, söz konusu edilen eserindeki “tanr ” kavram na
ve slami geleneAe bak C ndan sonra, “insana bak C aç s n ” da görmekteyiz. Bilimsel
yaklaC mlar nda, üzerinde doktora tezi haz rlad A Max Scheler’in tesirinin görüldüAü
Papa’n n benimsediAi felsefe okulu “Thomisme”dir. Papa’ya göre insan, “subjektif
yönü aA rl kl olmakla birlikte, özgür iradeli, tanr sal irade ile var olmuC olan ve kendisinde tanr n n ilk sebep olduAunu kavrama yetisi olan bir varl kt r”. (s. 186-187).
“ nsan tam olarak anlayabilmek için, onun mahiyetinin yegane bileni olan sa Mesih’e yönelmek gerekir”. Bu sebeple Papa’n n antropoloji anlay C nda “BeCer sa”
evrenin ve tarihin merkezidir ve bu iki kurumu yarg layacak oland r. (s. 187).
Tezin bundan sonraki bölümü Papan n dünya liderlerine mektup ve nutuklar
ile kamuoyuna mesajlar n içermektedir. (s. 187-197). Tezde bunlardan, SSCB Devlet
BaCkan Leonid Brejnev’e, Irak Devlet BaCkan Saddam Hüseyin’e, ABD Devlet BaCkan George Busch’a yaz lan mektuplar ile Kilise-Afrika iliCkisi ve Bosna savaC yla ilgili
bildirilerin metinleri verilmiCtir. (s. 189-195). Bundan sonra da, “Papa II. Jean Paul’ü
seleflerinden farkl k ld A ve dünya çap nda yank uyand rd A ifade edilen” (s. 197)
seyahatlerine geçilmiCtir. (s. 197-212). Bunlardan DoAu Avrupa’ya ve özellikle de
Polonya’ya yapt A seyahatlerin demokrasi temellerinin yerleCtirilmeye çal C lmas ,
Latin Amerika’ya yapt A seyahatlerin özgürlük teolojisinin sürekliliAinin saAlanmas ,
Afrika’da ise demokrasinin yerleCimi ve slami geliCmeye karC mücadele olduAu belirtilmiCtir. (s. 197). Ancak bu seyahatler kimi çevreler taraf ndan Ciddetle tenkid
edilmiCtir. Bu seyahatlerde harcanan büyük meblaA n hay r iClerinde ve sosyal harcamalarda kullan lmas gerektiAinden, seyahatlerdeki Yahudilik ile yaklaC ma, Papan n oluCturduAu ilgi odaA ve izdiham noktalar na kadar çok çeCitli yönlerden eleCtirilmiCtir. (s. 208-210).
Tezin son k sm Papa II. Jean Paul sonras Papa adaylar üzerindeki deAerlendirmeler ile ilgilidir. (s. 212-221). Bu konuda yap lan bir ön bilgilendirmede Papa’n n
istifa etmeyi düCündüAü bir devir geçirdiAinin belirtilmesi son derece ilginçtir. Hatta
.ubat 1996’da istifa dilekçesini Papa Vekili spanyol Kardinal Eduardo Martinez
Somalo ve Devlet Sekreteri Angelo Sodano’ya iletmiC, fakat Papa’n n ciddi saAl k
problemlerine raAmen bu isteAi kabul edilmemiCtir. Yine Papal k tarihinde istifa etmiC
üç Papa’dan; Pontien (230-235), V. Celestin (1294) ve VIII. Boniface (1294-1303)’den
ve ayr ca XII. Pie (1939-1958) VI. Paul (1963-1978) gibi reformist papalar n, istifa
bask lar karC s nda dirençli bir tav r sergilemelerinden de söz edilmiCtir. (s. 212).
stifa sonucunda oluCacak fetret döneminde yönetimi üstlenecek makam Papa vekili
ve Devlet sekreteri (BaCbakan)’dir. (s. 213).
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Tezin bundan sonraki k sm nda Papa sonras muhtemel reformist, muhafazakar ve tarafs z- l ml papa adaylar üzerinde durularak bunlar n isimleri ve özellikleri
ayr ayr anlat lm Ct r. (s. 215-221). Yazar, bunlar aras nda en dikkate deAer ve en
güçlü Papa aday n n Nijeryal Kardinal Francis Arinze olduAunu söylemektedir. (s.
218). Bunun sebepleri yazara göre Cunlard r:
“Kilise çevrelerinde ‘Katolik felsefenin gök kubbesine t rmanm C adam’ diye
tan mlanan 65 yaC ndaki (1998) bu Afrikal kard nal, papal A n dinler aras komisyonu
baCkan ve özellikle slam ile iliCkiler hatt nda çok önemli bir mevkide anahtar konumundad r. Ölçülü, kilisenin öncelikli endiCelerinden olan slam ile ilgili konular tek
elden yöneten yetkilidir. Kendisine sayg nl k kazand ran temel vasf , doktrine gösterdiAi sars lmaz sadakat, gerekli aç kl k ve kapal l Aa haz rl kl yap s d r. Arinze’e karC
ayr ca Vatikan’da yüksek ve güçlü boyut taC yan ruhani teveccühün müstesna güveni
hakimdir. Francis Arinze’i diAer adaylardan bir ad m öne ç kartan niteliAi yoAun kariyerine ek olarak Afrikal bir kardinal olmas d r”. (s. 218).
Yazar, bunun peCinden Afrika’n n Papa II. Jean Paul’ün dikkatini ve özlemini
yoAunlaCt rd A k ta olduAuna ve Afrika’daki slami olgunun Arinze’in akademik ihtisas alan nda bulunmas na dikkat çektikten sonra (s. 218-219) Cöyle devam etmektedir:
“Papa II. Jean Paul’ün slam’ n Afrika’daki etkinliAinin azalt lmas faaliyetlerinde, kendisi sonras döneme en uygun gördüAü ismin Francis Arinze olduAu konusunda uzmanlar n ortak görüCleri vard r. Vatikan’da çok önemli bir diplomat olan
Devlet Sekreteri Casaroli, 1980 baClar nda Brejnev devri BirleCik Sovyetlerin henüz
tarihten silinmediAi dönemde slam gerçeAini Papal k ad na Cu sözlerle dile getirmektedir: ‘Bizim için Marksizm geride kalm C bir problemdir. Komünist rejimler on veya
yirmi y l içinde tarihe gömülecektir. Bizim için gerçek sorun slam’d r. .uras muhakkak ki Vatikan’ n ona ay rmas gerekli çok uzun y llar olacakt r’. II. Jean Paul sonras
dönemde papay belirleyecek eksen Avrupa bas n nda ‘bütün yollar Afrika’ya ç k yor’, ‘makamda siyah bir kardinal’ türünden haberlerin de yans tt A , Papal k-Afrikaslam üçgeninden ç kacak bir formülün sonucu olarak Francis Arinze ismini öne
ç karmaktad r. Bugünkü konumda kilisenin en canl saplant s , sert ve militan gördüAü ve birçok ülkede yoAunlaCt A n varsayd A slam’d r. Bu yoAunluAun en hissedilir
olduAu coArafya ise Vatikan gözünde Afrika k tas d r”. (s. 219).
Tez bir sonuç bölümü ile birlikte çok zengin bir bibliyoArafya ve resimler, belgeler ve dökümanlardan oluCan ekler dizisiyle sona ermektedir.
Tezin ülkemiz Dinler Tarihi çal Cmalar na ve kültür hayat m za önemli katk larda bulunacaA na inan yor, yazar n benzer istikametteki çal Cmalar n n devam n diliyoruz.

