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BATI SANATINDA İSA’NIN MUCİZELERİNİN İKONOGRAFİSİ:  

BAŞLANGICINDAN KARŞI-REFORMASYON’A KADAR 

Serap Yüzgüller Arsal 

ÖZ 

 

Hıristiyan sanatının başlangıcından Karşı-Reformasyon hareketinin başladığı 

XVI. yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte, kanonik İncillerde anlatılan İsa’nın 

mucizelerinin Batı sanatındaki ikonografik gelişimini konu alan bu çalışma, üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Mucize kavramının irdelendiği birinci bölüm, İncil 

metninden alıntılar eşliğinde, Kilise Babaları döneminden itibaren Hıristiyan 

düşüncesinde öne sürülen mucize tanımları, İncil’de anlatılan mucizeler, İsa’nın 

mucizelerine ilişkin dinbilimsel yaklaşımlar üzerine bir değerlendirmeyi 

içermektedir. Kanonik İncillerde aktarılan İsa’nın mucizelerinin sınıflandırılmasına 

odaklanan ikinci bölümde, dört İncil yazarının metinlerini kronolojik dizgeye bağlı 

kalarak karşılaştırmalı biçimde ele alan bir tablo oluşturulmuştur. Metinler arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar dikkate alınarak gerçekleştirilen bütünsel bir 

değerlendirme sonucunda, İsa’nın mucizeleri ana ve alt başlıklar halinde 

sınıflandırılmıştır.  

Çalışmanın ana metnini oluşturan üçüncü bölüm, Batı sanatının gelişim süreci 

içinde değişen betimleme anlayışı çerçevesinde, İsa’nın mucizelerinin ikonografik ve 

ikonolojik açıdan incelenmesini konu etmektedir. Bu noktada, ikinci bölümde ortaya 

konan sınıflandırma yöntemi izlenerek İsa’nın bütün mucizeleri ayrı başlıklar altında 

ele alınmıştır. Her mucize temasının Batı sanatındaki gösterim biçimleri,  sahne 

şeması açısından belirleyici olan örnekler üzerinden saptanmış ve betimleniş 

farklılıkları, gösterim motifleri, kompozisyon anlayışı, referans alınan metin gibi 

temel noktalar gözetilerek sınıflandırılmıştır. Öte yandan bu inceleme aşamasında, 

Hıristiyan düşüncesinin temel öğretileri, Kilise’nin doktrinleri, dinbilimsel 

açımlamalar ve tarihsel süreç içinde değişen dinsel koşullar ışığında mucize 

betimlerinin anlamsal boyutu da irdelenmiştir. Böylece, Batı sanatında İsa’nın 

mucizelerinin ikonografisine ilişkin bir çözümleme ortaya konmaya çalışılmıştır.   
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THE ICONOGRAPHY OF THE MIRACLES OF CHRIST  

IN WESTERN ART: 

FROM THE EMERGENCE TO THE COUNTER-REFORMATION MOVEMENT 

Serap Yüzgüller Arsal 

ABSTRACT 
 

This study, which consists of three main parts, is an attempt to examine the 

iconographic development of the miracles of Christ in the New Testament from the 

emergence of Christian Art to the Counter-Reformation movement. The first part 

discusses the concept of miracles. Theological approaches on the definition of 

miracles given in Christian thought from the period of the Church Fathers, miracles 

in the Bible and the miracles of Christ are evaluated with references to the Bible. The 

second part focuses on the classification of the miracles of Christ taking place in the 

New Testament. A comparative table in a chronological system is constructed using 

the texts of the four evangelists. After a holistic evaluation of the similarities and 

differences among these texts, the miracles of Christ are classified under main and 

sub-headings. 

The third part, which comprises the main body of the study, examines the 

changing depiction style of the miracles of Christ from an iconographic and 

iconological point of view during the course of development of Western Art. All the 

miracles of Christ are studied under separate headings, formed according to the 

classification put forth in the second part. The modes of representation of each 

miracle theme in Western Art has been chosen carefully, considering crucial 

examples in terms of the scene scheme. Some key points like differences in 

depiction, representational motifs, the concept of composition and texts being 

referred to have been taken into consideration while making the classification. In the 

light of the changing religious circumstances in history, the basic doctrines of 

Christian thought and the Church, theological interpretations, and the iconological 

interpretation of miracle depictions have also been explicated at length while doing 

this study. Consequently, the study claims be an attempt to analyse the iconography 

of the miracles of Christ in Western Art.  
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ÖNSÖZ 
 

Batı sanatındaki dinsel temalar içinde önemli bir yer tutan İsa’nın 

mucizelerinin ikonografik ve ikonolojik bağlamda irdelendiği bu çalışma, Hıristiyan 

sanatının başlangıcından Karşı-Reformasyon hareketinin başladığı XVI. yüzyılın 

ortalarına kadar olan süreçte her mucize temasının gösterim biçimlerinin saptanması 

ve sınıflandırılmasını amaçlamakta; öte yandan ele alınan tarihsel süreç kapsamında 

mucize betimlerinin anlamsal boyutuna ilişkin bir değerlendirme sunmaktadır.  

Öncelikle beni bu konuda çalışmaya yönlendiren ve çalışmanın her 

aşamasında destek ve önerilerini esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Uşun Tükel’e; 

söz konusu çalışmanın başlangıcından emekliliğine kadar tez danışmanım olan, 

araştırmam boyunca güvenini ve desteğini hissettiren hocam Prof. Dr. Tarcan 

Yılmaz’a; yapıcı eleştirileri ve önerileriyle katkıda bulunan Prof. Dr. Ayla Ödekan’a 

ve Prof. Dr. Zühre İndirkaş’a teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışma, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 

tarafından “Yurt Dışı Araştırma Bursu” ile desteklenmiş ve söz konusu burs 

kapsamında Londra’da bulunan Warburg Institute’de üç aylık bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin temel yayınların incelenmesi, özellikle Ortaçağ 

kitap resimleri olmak üzere görsel malzemenin toplanması ve konunun uzmanlarıyla 

değerlendirmeler yapılması açısından son derece yararlı olan bu araştırmayı 

desteklediği için TÜBİTAK’a teşekkür etmek isterim. Ayrıca Warburg Institute’de 

gerçekleştirdiğim çalışma süresince görüş ve önerileriyle beni yönlendiren Prof. 

Charles Hope’a ve Dr. Paul Taylor’a teşekkür ederim.  

Yardımları ve desteklerinden ötürü arkadaşlarım Seda Yavuz Erol’a, Tülay 

Yunusoğlu’na, Lora Baytar’a teşekkür ederim. Son olarak, çalışmam süresince 

anlayışı ve sabrını hiç esirgemeyen, bana olan desteğini ve inancını her zaman 

hissettiren eşim Erol Arsal’a en içten teşekkürü borçluyum.  
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GİRİŞ 
 

Hıristiyan sanatı, genel bir değerlendirmeyle başlangıcından itibaren Kutsal 

Kitap öğretileri ve Kilise’nin doktrinleri doğrultusunda biçimlenen bir sanat 

anlayışının ürünüdür. Erken Hıristiyan düşüncesinin temelini hazırlayan öğretiler 

dizgesi, Ortaçağ dinbilimcilerinin açımlamaları ve Kilise’nin değişen koşullara göre 

evrilen yaklaşımları bağlamında genişletilmiş; Batı sanatında işlenen dinsel temaların 

seçiminde etkin bir rol üstlenmiştir. Bu çalışmaya konu olan İsa’nın mucizeleri, 

erken dönemden itibaren Batı ikonografisinin tarihsel gelişimi içinde yaygın olarak 

işlenen İncil temaları arasında yer almaktadır. Dört kanonik İncil metninin önemli bir 

bölümünü oluşturan mucizeler,1 özellikle Hıristiyanlığın ilk altı yüzyılında dinsel 

sanatın temel noktası konumundadır.  

Batı ikonografisinde tematik açıdan önemli bir yer edinmesine ve konuyla 

ilgili birçok dinbilimsel araştırmanın yayınlanmasına karşın İsa’nın mucizelerinin 

bütününü ele alan bir sanat tarihi çalışmasının yokluğu dikkat çekicidir. Hıristiyan 

ikonografisi üzerine kaleme alınan temel başvuru metinlerinde,2 mucizelerin genel 

bir çerçeve içinde ele alındığı ya da konuya kısaca değinildiği görülmektedir. Bu 

noktada Gertrud Schiller’in Hıristiyan sanatında işlenen İncil temalarını incelediği 

Ikonographie der christlichen Kunst (Iconography of Christian Art) başlıklı 

çalışmasına özel olarak değinmek gerekir. Yazar, Batı sanatı odaklı bu 

araştırmasında, İsa’nın mucizelerini ayrı bir başlık altında değerlendirerek kimi 

zaman Doğu ikonografisinden de verdiği örneklerle ele almıştır. Schiller’in izlediği 

yöntem, betimleme farklıklıkları gözetilerek çeşitli sanat dönemlerine ait yapıtlarla 

mucize sahnelerinin örneklenmesidir. Dolayısıyla incelenen temaların sahne 

şemalarına ilişkin bir sınıflandırma ve anlamsal açıdan yargılara varma gibi bir amaç 
                                                 
1 Kanonik İncillerde anlatılanların dışında apokrif İncillerde İsa’nın çocukluk dönemine ait 
mucizelerden söz edilmektedir. Çalışmamızın kapsamı içinde yer almayan bu çocukluk öyküleri, 
Doğu ikonografisinde daha yaygın bir betimleme alanı bulmuş; sınırlı örneğine rastlanmakla birlikte 
Batı ikonografisinde de dönem dönem konu edilmiştir. Batı sanatında işlenen apokrif çocukluk 
mucizeleri üzerine genel bir değerlendirme için bkz.: David R. Cartlidge, J. Keith Elliot, Art and the 
Christian Apocrypha, London and New York, Routledge, 2001, s. 74-116.  
2 Anna Jameson, Lady Eastlake, The History of Our Lord: As Exemplified in Works of Art, 
London, Longman, Gren, Roberts&Green, 1864; Adolphe N. Didron, Christian Iconography: The 
History of Christian Art in the Middle Ages, Çev. Ellen J. Millington, London, Henry G. Bohn, 
1851; Andre Grabar, Christian Iconography: A Study of Its Origins, Princeton, Princeton 
University Press, 1968. 
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güdülmemiştir. Öte yandan yazarın İncil metninde aktarılan bazı mucizelere yer 

vermeyişi dikkati çekmektedir. Bununla birlikte Schiller’in yapıtı, konumuz 

açısından temel başvuru kaynağı niteliğindedir.  

Bizi bu çalışmayı gerçekleştirmeye yönlendiren başlıca neden, yukarıda 

belirtildiği gibi Batı sanatındaki dinsel temalar içinde önemli bir yer tutmasına karşın 

başlı başına İsa’nın mucizelerini ikonografik ve ikonolojik bağlamda değerlendiren 

bir araştırmanın yokluğudur. Çalışmanın birincil amacı, sahne şemaları ve betimleniş 

farklılıkları göz önünde tutularak incelenen tarihsel süreç içinde her mucizenin 

gösterim biçimlerinin saptanması ve sınıflandırılmasıdır. Böylesi bir amaç öncelikle 

kanonik İncillerin karşılaştırmalı bir okuma ile ele alınarak İncil’de geçen İsa’nın 

mucizelerinin tek tek saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Mucizelerin metin 

bağlamında sınıflandırılması için, kronolojik dizgeye bağlı kalarak İncil yazarlarının 

aktardıkları bütün mucizeleri dört ayrı metin üzerinden gösteren bir tablo 

oluşturulmuştur. Anlatılar arasındaki benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesini 

kolaylaştıran bu tablo yardımıyla bütünsel bir değerlendirme yapılarak mucizeler ana 

ve alt başlıkların oluşturduğu bir dizelge halinde sunulmuştur. Sınıflandırmanın ilk 

aşamasında -dinbilimsel kaynaklarda izlenen yöntem de göz önünde tutularak- 

İsa’nın doğaüstü gücünün etkilediği olgu temel alınarak mucizeler üç ana başlık 

altında gruplandırılmıştır: “Doğa Mucizeleri”, “İyileştirme Mucizeleri”, “Diriltme 

Mucizeleri”. Ardından bu temel başlıkların barındırdığı öyküler, metinler arasındaki 

farklılıklar doğrultusunda alt başlıklara ayrılmıştır. Batı sanatındaki mucize 

betimlerinin ele alındığı bölümde de temel alınan bu sınıflandırma dizgesi, sahnelerin 

adlandırılması açısından da son derece önem taşır. Nitekim ikonografik yayınlarda 

kimi zaman mucize sahnelerinin, referans alınan metin ya da kompozisyon anlayışı 

dikkate alınmaksızın ‘genel’ başlıklarla anıldığı görülmektedir. 

Hıristiyan felsefesinin temellerini atan Kilise Babaları döneminden itibaren 

Kutsal Kitap öykülerinin yorumlandığı dinbilimsel açımlamaların dinsel sanatın 

biçimlenmesinde en etkin faktörlerden birini oluşturduğu bilinmektedir. Bu noktadan 

hareket edersek, Hıristiyanlık bağlamında mucize kavramına ilişkin ortaya konan 

görüşler ve Kilise Babalarından itibaren İsa’nın mucizeleri üzerine öne sürülen 

dinbilimsel yaklaşımlar, incelenen sahnelerin özellikle anlamsal bir değerlendirmesi 

açısından irdelenmesi zorunlu konular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla 
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mucizelerin sembolik anlamları üzerine yoğunlaşan ve Kilise’nin doktrinleri 

doğrultusunda evrilen dinbilimsel açımlamalar, çalışmanın alt yapısını oluşturan 

başlıca öğelerden biridir. Bu çerçevede ele alınan her mucize için, öncelikle anlatı 

İncil metninden aynen alıntılanmış; ardından konuya ilişkin dinbilimsel 

yorumlamaların genel bir değerlendirmesi aktarılmıştır.  

Batı sanatının gelişim süreci içinde değişen betimleme anlayışı çerçevesinde, 

bazı temaların sıklıkla bazılarının ise çok daha seyrek işlenmesine karşın genel 

olarak İsa’nın her mucizesi için belirli sahne şemalarının ortaya konduğu 

görülmektedir. Çalışmada bütün mucizeler –metin bağlamında oluşturulan dizelge 

esas alınarak- ayrı başlıklar altında ele alınmış, sahne şeması, gösterim motifleri, 

kompozisyon anlayışı, referans alınan metin gibi temel noktalar üzerinden Batı 

ikonografisinin tarihsel sürecinde her tema için geliştirilen gösterim biçimleri 

saptanarak sınıflandırılmıştır. Söz konusu sınıflandırmada izlenen yöntem, tez 

terminolojisindeki tutarlık açısından gösterim biçimlerinin Kalıp I, II, III 

başlıklarıyla adlandırılmasıdır.3 İsa’nın mucizelerinin ikonografisinin çözümlenmesi 

amaçlandığından tez kapsamına alınan görsel malzemenin seçiminde temel alınan 

kriter, sahne şemalarının değişim çizgisi açısından belirleyici olan, gösterim kalıpları 

arasındaki farklılıkları karakterize eden ve aynı zamanda kronolojik dizgenin çeşitli 

evrelerinden örnekler sunan betimlere yer verilmesidir. Burada çalışmanın içeriğini 

salt Batı ikonografisinden örneklerin oluşturduğunu yinelemek gerekir. Öte yandan 

Doğu ikonografisindeki mucize betimlerinin ele aldığımız bazı sahne 

düzenlemelerine kaynaklık edişi nedeniyle Batı ve Doğu ikonografileri arasındaki 

etkileşime yer yer değinilmiştir. 

Bu aşamada içeriğe ilişkin başka bir noktadan da söz etmek gerekir. 

Çalışmanın tarihsel kapsamı, Hıristiyan sanatının başlangıcından Karşı-Reformasyon 

hareketine kadar olan süreyi içerecek biçimde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma, 

temelde  XVI. yüzyılın değişen sanat anlayışıyla ilişkilidir. Batı coğrafyasında XVI. 

yüzyıl, Martin Luther’in öncülük ettiği Reform ile Katolik Kilise’nin başlattığı Karşı-

Reformasyon arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. Katı doktrinel uygulamaları 

benimseyen Karşı-Reformasyon hareketi, 1545-63 yılları arasında toplanan Trento 

                                                 
3 Tek bir gösterim kalıbının söz konusu olduğu mucizelerde bu gruplandırma yöntemi izlenmemiştir.   
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Konsili’nin son oturumunda dinsel sanata ilişkin bir kurallar bütünü ortaya 

koymuştur.4 İsa, Meryem ve azizler başta olmak üzere kutsal kişilerin 

betimlenmesinde yeni ilkelerin belirlendiği, Kutsal Kitap içinde yer almayan apokrif 

metinlerin büyük ölçüde yasaklandığı Konsil kararları, benimsediği dinsel sanat 

anlayışı çerçevesinde ikonografik temaların yeni anlamlar yüklenmesine hatta yeni 

dinsel temaların (Lekesiz Gebelik, Vecd Sahneleri v.d.) oluşmasına ortam 

hazırlamıştır. Yaklaşık olarak XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Trento Konsili 

kararlarının uygulamaya konması, ikonografik kalıplar açısından bir ‘kırılma’ 

sürecine işaret etmektedir. Batı sanatının yüzyıllarca sürdürdüğü gösterim kalıpları 

bu süreç sonrasında ‘çözülme’ye başlamıştır. Öte yandan Karşı-Reformasyon 

hareketini sanatsal açıdan karakterize eden Maniyerist ve Barok üslupların ortaya 

koyduğu betimleme anlayışı da bu çözülmede rol oynamıştır.5 Batı sanatında izlenen 

‘klasik’ gösterim biçimlerinin dönüşüme uğraması, doğal olarak mucize sahnelerinde 

de gözlenen bir durumdur. Bu bağlamda, Trento Konsili kararlarının dinsel sanat 

üzerinde etkisini göstermeye başladığı 1560’lar ve sonrasına tarihlenen mucize 

betimleri tez kapsamına alınmamıştır.6  

 Çalışmanın amaçladığı başka bir nokta, mucize sahnelerinin adlandırılmasına 

ilişkin bir önermede bulunmaktır. Yayınlarda çoğu kez İncil yazarlarının anlatıları 

arasındaki farklılıklar göz ardı edilerek, bazı sahneler ‘genel’ başlıklarla (Körün / 

Körlerin İyileştirilmesi, Kötürümün İyileştirilmesi, Cine Tutulmuşların 

                                                 
4 Trento Konsili kararlarının dinsel sanat üzerindeki etkileri üzerine bir değerlendirme için bkz.: 
Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy: 1450-1600, Oxford, Oxford University Press, 1988, s. 103-
36. 
5 Linda Murray, The High Renaissance and Mannerism: Italy, the North and Spain 1500-1600, 
London, Thames and Hudson, 1995, s. 208. 
6 Bu noktada bir istisna söz konusudur. Karşı-Reformasyon ilkelerinin belirlediği sanat anlayışına 
bağlı kalmayan ve Trento Konsili kararlarınca yasaklanmasına karşın dinsel temalı yapıtlarına 
eklediği ‘dünyasal’ motiflerle seçkinleşen Paolo Veronese, 1560 sonrasına tarihlenen “Kana Düğünü” 
resmiyle çalışmamızda yer almıştır. Sanatçı özellikle yemek temalı dinsel sahnelerde resmettiği bazı 
motifler ve kutsal kişilikleri betimlemedeki tutumu nedeniyle Kilise tarafından şiddetli biçimde 
eleştirilmiş; hatta “Son Akşam Yemeği” başlıklı bir yapıtı için Engizisyon’a ifade vermek zorunda 
kalmıştır. Veronese bu soruşturmanın sonunda detaylarda bazı değişiklikler yapmakla birlikte söz 
konusu yapıta “Levi’nin Evinde Yemek” (1573) adını vermiştir. (Bu konuda bkz.: Elizabeth G. Holt, 
A Documantary History of Art: Michelangelo and the Mannerists, Vol. II, New York, A 
Doubleday&Anchor Books, 1958) İsa’nın bazı mucizelerini de yapıtlarına konu eden sanatçı, Karşı-
Reformasyon ilkelerinin uygulamaya koyulduğu süreçte, Konsil kararlarıyla uyuşmayan üslubu ve 
İncil’de geçen yemek temalı sahneler arasında yer alan Kana Düğünü’ne getirdiği yeni soluk 
nedeniyle çalışmamız kapsamında ele alınmıştır. Öte yandan gerekli görüldüğü takdirde 1560’lı yıllar 
ve sonrasına tarihlenen betimlere metin içinde yer yer değinilmiş; ancak bu örnekler görsel malzeme 
olarak kullanılmamıştır.   
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İyileştirilmesi, Mucizevi Balık Avı v.d.)  anılmaktadır. Gösterim biçimleri üzerine 

odaklanan bu çalışmada, sahneye kaynaklık eden metnin doğru saptanması 

sonucunda genel başlıklarla anılan sahnelerin de ayrıştırılması ve referans alınan 

metin bağlamında adlandırılması amaçlanmıştır. 

 İsa’nın mucizelerinin gösteriminde kullanılan motiflerin dayandığı temel 

kaynak, kuşkusuz bu öykülerin konu edildiği dört kanonik İncil’dir. Öte yandan bazı 

örneklerde rastlanan motifler, İncil öykülerinin yorumlandığı geç Ortaçağ 

metinlerine başvurmayı gerektirir. Apokrif yazın geleneğini sürdüren bu metinler 

(Altın Efsane, İsa’nın Yaşamı Üzerine Meditasyonlar, dinsel tiyatro oyunları v.d.) 

sanatçılar tarafından kaynak olarak kullanıldığından, mucize betimlerinde karşımıza 

çıkan bazı motiflerin anlamlandırılması ancak bu kaynakların saptanmasıyla 

mümkün olmaktadır.  

 Hıristiyan düşüncesinin öğretileri, Kilise doktrinleri, dinbilimsel açımlamalar 

ve ele alınan tarihsel dönem içindeki dinsel koşullar göz önünde tutularak 

mucizelerin anlamsal boyutunu da irdeleyen bu çalışma, Batı sanatının gelişim süreci 

içinde değişen betimleme anlayışı çerçevesinde İsa’nın mucizeleri ikonografisine 

ilişkin bir çözümleme ortaya koymayı amaçlamaktadır.    
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1. İSA’NIN MUCİZELERİ ÜZERİNE DİNBİLİMSEL 

YAKLAŞIMLAR 

 

1.1. Hıristiyanlık Bağlamında Mucize Kavramı 

 
 Klasik Latince’de “harika şey” ya da “şaşılacak şey” anlamında kullanılan1 

mucize (miraculum) terimi, genel anlamda insanın etki alanı dışında, kutsal bir 

amaç için kutsal bir güç tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak 

tanımlanmaktadır.2 Kilise Babaları döneminden itibaren Hıristiyan felsefesinin temel 

noktalarından birini oluşturan mucize kavramı için Hıristiyanlık tarihi boyunca pek 

çok tanımlama biçimi öne sürülmüştür. Bu tanımlamaların en önemli ortak noktası, 

olağanüstü bir olay olarak açıklanan mucizelerin kutsal bir güce atfedilişidir.  

 Hıristiyan öğretisinin temelini oluşturan Kilise Babaları, doğa yasalarıyla 

açıklanamayan bir durum ortaya koyan mucizelerin ‘doğaya aykırı’ bir özellik 

taşıdığı üzerinde durmuşlardır. Mucizeler, doğanın düzenini bozup kesintiye 

uğratarak doğal işleyişe müdahale etmekte ve bu nedenle doğa yasalarıyla 

çatışmaktadır. Latin Kilise Babalarının önemli temsilcilerinden Augustinus (354-

430), De Genesi Ad Litteram adlı yapıtında mucizeler için öne sürülen ‘doğaya 

aykırı’ tanımlaması üzerinde durarak şu tümceyi kaleme almıştır: “Mucizeler doğaya 

değil ama insanların bildikleri doğaya aykırıdır.”3 Augustinus’un yorumu, mucize 

terimini doğa yasalarından öte insan bilgisinin sınırlarıyla ilişkilendirmektedir. Bu 

noktada Yunan Kilise Babası Origenes’in (185-254), Hıristiyanlık karşıtı 

metinleriyle tanınan Celsus’a (İ.S. II. yy.) karşı öne sürdüğü düşüncelere değinmek 

gerekir. Origenes Contra Celsum’da mucizenin doğa ile bir karşıtlık oluşturmadığını, 

                                                 
1 John T. Driscoll, “Miracle”, The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on 
the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church, Vol.X, Ed. Charles G. 
Herbermann v.d., New York, The Encyclopedia Press, 1913, s. 338.   
2 Herbert Lockyer, All the Miracles of the Bible, Michigan, Zondervan, 1961, s. 13. 
3 Harold E. Remus, “Miracle”, Encyclopedia of Early Christianity, Vol.II, Ed. Everett Ferguson, 
London, Garland Publishing, 1997, s. 756.  
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doğanın ya da doğanın olağan işleyişinin ‘ötesinde’ bir etkiye sahip olduğunu dile 

getirmektedir.4   

Mucize kavramına ilişkin genel olarak Augustinus’un yaklaşımını 

benimseyen, Skolastik felsefenin önemli ismi Aquinolu Tommaso (1225-74), 

doğanın bütün yasalarını aşması nedeniyle mucizelerin doğrudan kutsal bir güç 

tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durmaktadır.5 Mucizelerin kutsal bir güce 

dayandırılışı, esas olarak Tanrı ile ilişkilendirilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Nitekim mucize kavramının irdelendiği dinbilimsel açımlamaların en önemli 

vurgusu, doğa yasalarına aykırılığı temsil eden bir durumun, doğa yasalarının 

sınırlayamadığı bir gücün müdahalesine işaret edişidir. Burada sözü edilen güç, 

doğaüstü bir güçtür ve bu doğaüstü niteliğin kaynağı Tanrı’nın iradesi ya da 

yetkinliğine bağlanmaktadır.6 Doğa yasalarına aykırılık noktasında mucize kavramını 

eleştirel bir bakış açısıyla ele alan ve doğa yasalarının değişmezliği ilkesinden 

hareketle mucizelerin olanaksızlığına değinen Benedict Spinoza (1632-77) ve David 

Hume (1711-76) gibi felsefeciler, doğal düzenin ihlal edilişi olarak tanımladıkları 

mucizeleri ancak tanrısal bir iradenin ya da görünmeyen bir gücün 

gerçekleştirebileceğini belirtmişlerdir.7 

Mucizelerin kutsal bir güce yani Hıristiyanlık bağlamında Tanrı’ya atfedilişi 

mucize kavramına başka anlamların yüklenmesinde etkili olmuştur. Doğa yasalarına 

aykırılığı ifade eden mucizeler, Tanrı’nın yalnız bütün doğa yasalarının yaratıcısı 

olmadığını aynı zamanda bu yasaların mutlak egemeni olduğunu kanıtlayan bir 

eylem olarak yorumlanmıştır. Bu noktadan hareketle, dinbilimciler, Tanrı’nın doğa 

yasalarını kontrol etme, değiştirme ya da geçici olarak durdurma yetisine sahip 

                                                 
4 Robert M. Grant, Miracle and Natural Law in Graeco-Roman and Early Christian Thought, 
Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1952, s. 131.   
5 Graham H. Twelftree, Jesus: The Miracle Worker, Illinois, InterVarsity Press, 1999, s. 26.   
6 Howard Clark Kee, “Miracles”, The Oxford Companion to the Bible, Ed. Bruce M. Metzger, 
Michael D. Coogan, New York, Oxford University Press, 1993, s. 520; Richard L. Purtill, “Defining 
Miracles”, In Defense of Miracles: A Comprehensive Case for God’s Action in History, Ed. R. 
Douglas Geivett, Gary R. Habermas, Illinois, InterVarsity Press, 1997, s. 72.   
7 Norman L. Geisler, “Miracles and The Modern Mind”, In Defense of Miracles: A Comprehensive 
Case for God’s Action in History, Ed. R. Douglas Geivett, Gary R. Habermas, Illinois, InterVarsity 
Press, 1997, s. 73-75; David Hume, “Of Miracles”, In Defense of Miracles: A Comprehensive Case 
for God’s Action in History, Ed. R. Douglas Geivett, Gary R. Habermas, Illinois, InterVarsity Press, 
1997, s. 29-44.   



 8

olduğu görüşünü öne sürmüşlerdir.8 Tanrı’nın mutlak egemenliğinin bildirisi olarak 

yorumlanan mucizeler, aynı zamanda onun her şeye gücü yetme ve olanaksızı 

olanaklı kılma özelliğinin bir ifadesidir.9 Tanrı’ya yüklenen ‘her şeye gücü yetme’ 

özelliği, esas olarak kaynağını Tevrat metninden almaktadır. “Rab için imkansız bir 

şey var mıdır?” (Tekvin 18:14), “Çünkü o söyledi ve oldu” (Mezmurlar 33:9), “Sen 

her şeyi yapabilirsin bilirim” (Eyub 42:2) gibi tümceler Tanrı için her şeyin olanaklı 

olduğu düşüncesini açıkça dile getirmektedir. Aynı yaklaşım İncil metninde de 

izlenmektedir: “İnsanlar önünde olanaksız olan Tanrı önünde olanaklıdır” (Luka 18: 

27). Öte yandan Tanrı’nın her şeye gücü yetmesi düşüncesi, dinsel inancın bir ifade 

biçimi olarak da önem kazanmıştır.10   

Mucize teriminin dinbilimsel bağlamdaki tanımları incelendiğinde şaşırtıcı bir 

olay olduğuna değinildiği görülmektedir. Örneğin, bazı yayınlarda mucizenin en dar 

anlamda şaşkınlığa neden olan bir olay olduğu belirtilmektedir.11 Nitekim 

Hıristiyanlığın ortaya çıktığı dönemde yaşayan Yahudi tarihçi Flavius Josephus (37-

y. 101) ile Augustinus ve Aquinolu Tommaso gibi dinbilimciler metinlerinde 

mucizenin bu özelliğine yer vermişlerdir.12  

G.H. Twelftree, Hıristiyan felsefesinin tarihsel süreç içinde öne sürdüğü farklı 

tanımlama biçimlerini kapsayan eklektik bir tanım önerisinde bulunmuştur. “Mucize, 

şaşırtıcı, dönüştürücü, rastlantısal, doğa yasalarıyla açıklanamayan, olağan 

nedenlerin sonucu olmayan ve açıklanamazlığı nedeniyle Tanrı’ya atfedilen bir 

olaydır.”13    

İncil metninde doğaüstü bir gücün eylemini ifade eden mucize kavramı için 

çeşitli terimler kullanılmıştır. Bu terimler tek tek ele alındığında mucize kavramını 

açıklamakta yetersiz kalır; ancak bir bütün olarak değerlendirildiğinde Hıristiyanlık 

tarihi boyunca mucizelere yüklenen özellikleri kapsadığı görülmektedir. İncil’in 

                                                 
8 Lockyer, a.g.e., s. 14.  
9 Grant, a.g.e., s. 127.  
10 A.e. 
11 John Macquarrie, Principles of Christian Theology, London, SCM Press, 1966, s. 225. 
12 Twelftree, a.g.e., s. 25.   
13 A.e., s. 25-26.  



 9

Grekçe metinlerinde kutsal bir gücün uygulamaya koyulduğunu bildiren ya da 

mucize olarak adlandırılan olayları tanımlayan bu terimler14 şöyle sıralanabilir: 

Şaşkınlık (terata): İncil yazarlarının çok sık kullandıkları bu kelime, 

özellikle İsa’nın mucizelerine tanıklık edenlerin hayret ve şaşkınlığını ifade etmek 

için kullanılmaktadır. Bu nedenle mucizenin olağanüstü karakterini vurgulayan bir 

terim olarak kabul edilmiştir.15       

 

“Adam kalktı, hemen döşeğini kaldırıp herkesin gözü önünde çıkıp gitti. Hepsi de 

şaşırıp kaldı.” (Markos 2: 12) 

“Tekneye onların yanına çıktı. Rüzgar dindi. Öğrenciler şaşkınlıktan donakaldılar.” 

(Markos 6: 51) 

“Herkes sınırsız bir şaşkınlık içindeydi. ‘Her şeyi iyi etti’, diyorlardı. Sağırların 

kulağını açıyor, dilsizleri konuşturuyor!” (Markos 7: 37) 

“Adam Petrus’la Yuhanna’ya yapışmıştı. Tüm halk bir arada, şaşkınlık içinde onlara 

koştu.” (Habercilerin İşleri 3: 11)   

 

Belirti (semeion): Mucizelerin doğrudan Tanrı’nın gücü ve yetkisine bağlı 

olduğunu ortaya koyan bu terim, aynı zamanda mucizeyi gerçekleştiren kişinin -

İsa’nın- kutsal misyonunun işareti olarak yorumlanmıştır. Bu anlamda belirti 

kelimesi, mucizelerin etik amacına bir gönderme içermektedir.16   

 

“Bunun üzerine dinsel yorumculardan ve Ferisilerden bazıları ‘Öğretmen’ dediler. 

Elinden bir belirti görmek istiyoruz.”  (Matta 12: 38) 

“İsa’yı denemek için yanına yaklaşan Ferisiler ve Sadukiler kendilerine gökten bir 

belirti göstermesini istediler.” (Matta 16: 1)  

“İsa bu ilk belirtiyi Galile’nin Kana kentinde gösterdi ve yüceliğini açıkladı. 

Öğrencileri O’na iman ettiler.” (Yuhanna 2: 11) 

                                                 
14 Bu terimlerin Türkçe karşılıkları olarak, İncil’in çağdaş Türkçe çevirisindeki sözcükler 
kullanulmıştır. Bkz.: İncil: İncil’in Yunanca Aslından Türkçe’ye Çevirisi, İstanbul, Kitabı Mukaddes 
Şirketi, 1998.    
15 Richard C. Trench, Notes on the Miracles of Our Lord, London, Kegan Paul, Trench, 
Trübner&Co., 1895, s. 2; Lockyer, a.g.e., s. 15. 
16 Lockyer, a.g.e., s. 16; Grant, a.g.e., s. 153; J.A. Macculloch, “Miracles”, Encyclopedia of Religion 
and Ethics, Vol. VIII, Ed. James Hastings, New York, T&T Clark, 1915, s. 680.   
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“Passah Bayramı’nda İsa Yeruşalem’de iken birçokları gösterdiği belirtileri görerek 

O’nun adına iman ettiler.” (Yuhanna 2: 23)  

 

Güçlü işler (dunameis): Tanrı’nın sınırsız ve sonsuz gücünü ifade eden bu 

terim, Tanrı’nın insanlar dünyası üzerindeki gücünü imlemektedir.17 Öte yandan 

İsa’nın kendi doğasında var olan gücün simgesi olarak da kabul edilmiştir.18  

 

“O zaman İsa güçlü işlerinden birçoğunu yapmış olduğu kentleri kınamaya başladı.” 

(Matta 11: 20)  

“Orada hiçbir güçlü iş yapmadı. Yalnız birkaç hastanın üstüne ellerini koyup onları 

sağlığa kavuşturdu.” (Markos 6: 5) 

“Vay sana, ey Horazin! Vay sana, ey Beytsayda! Çünkü sizlerde yapılan güçlü işler 

eğer Sur’da ve Sayda’da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp külde oturarak günahlarından 

dönerlerdi.” (Luka 10: 13)  

“Sizlere Ruh’u sağlayan ve aranızda güçlü işler yapan Tanrı, bunları ruhsal yasada 

buyrulan işleri yerine getirdiğiniz için mi, yoksa Sevindirici Haber’i işitip iman ettiğiniz için 

mi yapıyor?” (Galatyalılara Mektup 3: 5)  

 

İşler (erga): Yuhanna İncili’nde İsa’nın mucizeleri sıklıkla “iş” olarak 

adlandırılmaktadır. Yuhanna’nın bu tanımlamasından hareketle, mucizeler, 

‘Kurtarıcı’nın dünyada gerçekleştirdiği işler olarak yorumlanmıştır.19  

 

“Ama ben Yahya’nın tanıklığından daha üstün tanıklığıma sahibim. Çünkü Baba’nın 

sonuçlandırmam için bana verdiği işler –yapmakta olduğum bu işler- beni Baba’nın 

gönderdiğine tanıklık ediyor.” (Yuhanna 5: 36)   

“İsa, ‘Size bildirdim ama bana inanmıyorsunuz’ diye yanıtladı, Babam’ın adıyla 

yaptığım işler bana tanıklık ediyor.” (Yuhanna 10: 25)  

 

                                                 
17 Lockyer, a.g.e., s. 16. 
18 Trench, a.g.e., s. 6-7.  
19 Grant, a.g.e., s. 155. 
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İncil’de kullanılan bu terimler birlikte ele alındığında, mucize kavramını İncil 

metni bağlamında doğa yasalarını aşan bir güce işaret eden ve bu nedenle Tanrı’nın 

olağanüstü yetkinliğine bağlanan, tanıklık edenlerin şaşkınlığına yol açan bir eylem 

olarak tanımlamaktadır.  

 

1.2. İncil Mucizelerinin Sınıflandırılması 

 
 İncil’de yer alan mucizeler, mucizeleri gerçekleştiren özne bağlamında altı 

başlık altında toplanabilir:20 

 I) Doğrudan Tanrı Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: İncil metninde 

mucizelerin doğrudan Tanrı’ya atfedildiğini belirten birçok tümceye rastlanmaktadır. 

Bu başlık, İncil’i referans alarak genel anlamda mucizelerin Tanrı’nın yetkinliğinde 

oluştuğuna işaret etmektedir.   

 

“Haberciler uzunca bir süre orada kalarak hiç çekinmeden Rab adıyla konuştular. 

Rab da kayrasıyla ilgili söze tanıklıkta bulundu. Onların eliyle belirtiler ve göz kamaştırıcı 

işler yapılmasını sağladı.” (Habercilerin İşleri 14: 3)  

“Tüm toplananlar sustu. Uluslar arasında Tanrı’nın onlar aracılığıyla yaptığı 

belirtileri ve göz kamaştırıcı işleri anlatan Barnabas ve Pavlos’u dinlediler.” (Habercilerin 

İşleri 15: 12)   

“Tanrı Pavlos’un eliyle görülmemiş güçlü işler yaptı.” (Habercilerin İşleri 19: 11)  

 

II) İsa Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: İsa’nın pek çok mucizesine 

yer veren kanonik İncillerde, Tanrı tarafından her gücün İsa’ya verildiği üzerinde 

durulmaktadır. Üstelik Tevrat’ta Mesih’in mucizevi gücü önceden bildirilmiş, buna 

bağlı olarak Vaftizci Yahya’nın ‘beklenen Mesih’ olup olmadığı sorusunu İsa, 

mucizelerini referans göstererek yanıtlamıştır.     

 

                                                 
20 Lockyer, a.g.e., s. 16-17. 
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“İsa yanlarına gelip onlara şöyle dedi: Gökte ve yeryüzünde tüm yetki bana 

verilmiştir.” (Matta 28: 18) 

“O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların da kulakları açılacak. O zaman topal 

adam geyik gibi sıçrayacak ve dilsizin dili terennüm edecek; çünkü çölde sular ve bozkırda 

seller fışkıracak.” (İşaya 35: 5-6) 

“Cezaevinde yatmakta olan Yahya, Mesih’in yaptığı işleri duyarak öğrencilerini 

O’na gönderdi ve öğrencileri aracılığıyla O’na şu soruyu sordu: ‘Gelecek olan sen misin, 

yoksa başka birisini mi gözlemeliyiz?’ İsa onları şöyle yanıtladı: Gidin, işittiklerinizi, 

gördüklerinizi Yahya’ya bildirin. Körler görüyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlılar 

paklanıyor, sağırlar duyuyor, ölüler diriliyor ve yoksullar ‘Sevindirici Haber’i duyuyor. 

Benimle ilgili sorunlarda çelişkiye düşmeyen mutludur.” (Matta 11: 2-6) 

 

III) Kutsal Ruh Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: Her şeye gücü 

yetme özelliğinin Tanrı ve İsa’nın yanı sıra ‘Kutsal Üçlü’nün diğer parçasını 

oluşturan Kutsal Ruh için de geçerli olduğu kabul edilmektedir.21 Nitekim İsa bazı 

mucizelerinde gücünü Kutsal Ruh’a dayandırıp onun aracılığına değinmektedir.  

 

“Ama Tanrı’nın Ruhu’yla cinleri çıkarıyorsam, demek ki Tanrı’nın hükümranlığı 

sizlere gelmiştir.”  (Matta 12: 28)  

“Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği verilir, aynı Ruh aracılığıyla 

başka birine bilgili konuşma yeteneği verilir. Yine aynı Ruh aracılığıyla birine iman, o tek 

Ruh’la başkasına hastaları iyi etmek için ruhsal bağışlar verilir. Birine mucizeler oluşturan 

güçlü işler, başkasına peygamberlik, başkasına ruhları ayırt edebilme yeteneği, başkasına 

çeşitli dilleri çevirme yeteneği verilir. Bunların tümünü tek ve aynı Ruh etkiler; istemi 

uyarınca herkese ayrı ayrı dağıtır.” (Habercilerin İşleri 12: 8-11)  

 

IV) Melekler Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: Tanrı’nın isteklerini 

ve işlerini gerçekleştirmek üzere Tanrı tarafından yaratılmış olan meleklerin 

mucizelerine de İncil metninde rastlanmaktadır.  

 

                                                 
21 A.e., s. 17. 
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“Bu sundurmalarda kör, topal, eli ayağı tutmayan büyük bir hasta topluluğu yatardı. 

Suyun çalkalanmasını beklerlerdi. Çünkü zaman zaman bir melek havuzun içine inerek suyu 

çalkalardı. Su çalkalandıktan sonra içine dalan ilk kimse, tutulduğu hastalıktan kurtulurdu.” 

(Yuhanna 5: 2-4) 

“Habercileri yakalayıp cezaevine kapattılar. Gece vakti Rab’bin meleği cezaevinin 

kapılarını açtı, onları dışarı çıkarıp, gidin, tapınakta durun, bu Yaşam Sözleri’nin tümünü 

halka bildirin, dedi.” (Habercilerin İşleri 5: 18-19)  

 

V) Tanrı’nın Hizmetkarları Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: 

Tanrı’nın hizmetkarları tanımlaması, Tevrat ve İncil’de sözü edilen birçok karakteri 

içermektedir. İnsanlar tanrısal özelliklere sahip olmadıkları için ancak Tanrı 

tarafından kendilerine atfedilen güç aracılığıyla mucize gerçekleştirebilmektedirler. 

Tevrat’tan Musa, Yeşu, Samson, Samuel, İlya, Elişa gibi peygamberler; İncil’den 

Petrus, Pavlus, Barnabas gibi havarilerin mucizeleri bu başlık altında 

değerlendirilmektedir. Bu Kutsal Kitap karakterleri, mucizeleri kendilerinde var olan 

bir güçle değil Tanrı’nın gücüne olan inançlarıyla gerçekleştirdiklerini birçok kez 

vurgulamışlardır.       

 

“Bunun üzerine, öğrenciler İsa’ya özel olarak yaklaşıp sordular: ‘Biz neden cini 

çıkaramadık?’ İsa, ‘İmanınız kıt olduğundan’ diye yanıtladı, doğrusu size derim ki, hardal 

tohumu kadar imanınız olsa, şu dağa, ‘Buradan git, öteye çekil’ deseniz o çekilecektir. 

Sizlere olanaksız sayılan hiçbir şey kalmayacaktır.” (Matta 17: 19-20)  

“Petrus bunu görünce halka şöyle dedi: İsrailli arkadaşlar, bu işe neden 

şaşıyorsunuz? Sanki kişisel gücümüz ya da tanrısayarlığımız nedeniyle bu insanın 

yürümesini kendi başımıza sağlamışız! (…) Şu gördüğünüz ve tanıdığınız adamı İsa’nın adı 

tümden iyileştirdi. Çünkü o, İsa’nın adına iman etti. İsa aracılığıyla iman hepinizin gözü 

önünde ona sağlık verdi.”  (Habercilerin İşleri 3: 12; 16)  

 

VI) Kötü Ruhlar Tarafından Gerçekleştirilen Mucizeler: İncil’de, 

insanları inançlarından döndürmek ve aldatmak için şeytan ve hizmetkarlarının (kötü 

ruhlar, cinler, sahte Mesihler, sahte peygamberler v.d.) gerçekleştirdiği mucizelerden 

de söz edilmektedir. İncil’in bazı bölümleri, doğrudan İsa’nın sözleriyle sahte 
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peygamberler konusunda insanları uyarmaktadır. Şeytan ve hizmetkarlarının yanı 

sıra Tevrat’ta değinilen Mısırlı sihirbazların mucizeleri de bu başlık altında yer 

almaktadır.  

 

“Çünkü yalancı Mesihler ve yalancı peygamberler türeyecek. Bunlar önemli 

belirtiler gösterecek ve göz kamaştırıcı işler yapacak. Öyle ki, olanağı bulunsa seçilmişleri 

bile kandırırlardı.” (Matta 24: 24) 

“Yasasız kişinin gelişi şeytanın etkinliğiyle -tüm güçlü işlerle, yalan belirtilerle, göz 

kamaştırıcı işlerle ve mahva gidenlerde haksızlığın bütün aldatıcılığıyla- olacak.”  

(Selaniklilere II. Mektup 2: 9) 

“Sonra baktım ejderin, canavarın ve yalancı peygamberin ağzından kurbağaya 

benzer üç kötü ruh çıktığını gördüm. Bunlar belirtiler yapan cin ruhlarıdır.” (Vahiy 16: 13-

14)  

“Harun değneğini Firavunun önünde yere attı ve yılan oldu. Ve Firavun da hikmetli 

adamları ve afsuncuları çağırdı ve Mısır’ın sihirbazları, onlar da büyüleriyle öyle yaptılar.” 

(Çıkış 7: 10-11)   

 

 Mucizeleri gerçekleştiren özne bağlamında yapılan bu sınıflandırmada, 

Kutsal Üçlü’yü oluşturan ve her şeye gücü yetme özelliğini paylaşan Tanrı, İsa ve 

Kutsal Ruh’un özlerinde var olan güçle; melekler ve insanların ise Tanrı’nın 

kendilerine verdiği güçle ya da Tanrı aracılığıyla mucize gerçekleştirdikleri öne 

sürülmektedir.22  
 

1.3. Konuya İlişkin Dinbilimsel Açımlamalara Kısa Bir Bakış 

 
Kilise’nin erken dönemlerinden itibaren İsa’nın mucizelerinin anlamı, işlevi 

ve önemi üzerine çeşitli dinbilimsel açımlamalar öne sürülmüştür. İncil metnindeki 

anlatımlar üzerine temellenen bu açımlamalarda, İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeler 

Hıristiyanlığın temel doktrinleri bağlamında yorumlanmaktadır. Dinbilimcilerin 

Kilise Babaları döneminden itibaren ortaya koydukları yaklaşımlar mucizeler ile 

                                                 
22 A.e. 
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İsa’nın kimliği arasında bir ilişki kurulduğunu ve bu ilişkiye dayanarak mucizelere 

çeşitli anlamlar yüklendiğini ortaya koymaktadır.  

 Mucizeler Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren İsa’nın kutsal kimliğinin 

kanıtı olarak nitelendirilmiştir.23 Burada ifade edilen ‘kutsal kimlik’ tanımlaması, 

birçok öğeyi içinde barındırır. Öncelikle gerçekleştirdiği mucizeler, İsa’nın her şeye 

gücü yetme özelliğinin ve buna bağlı olarak tanrısallığının belirtisi olarak 

yorumlanmıştır. İncil, havarilerin mucizelerine de yer vermektedir; ancak İsa’nın 

birçok mucizesi benzersiz kabul edilerek onun tanrısallığıyla ilişkilendirilmiştir.24 

Aquinolu Tommaso, mucizeleri İsa’nın doktrinini doğrulayan ve kutsal gücünü 

kanıtlayan öğeler olarak açıklarken; John Calvin (1509-64) mucizelerin İsa’nın 

tanrısallığının yanı sıra Kurtarıcı olarak gönderildiğinin kanıtı olduğunu 

belirtmiştir.25 Nitekim İsa’nın hastaları iyileştirmesi, kötü ruhlardan arındırması, 

ölüleri diriltmesi onun kurtarıcı misyonuna bağlanmaktadır.  

 Mucizeler, İsa’nın, Tevrat’ta Tanrı’nın Krallığı’nı kurmak üzere ‘geleceği 

önceden bildirilen’ Mesih olduğunu doğrulayan en önemli belirti olarak kabul 

edilmektedir.26 Yukarıda değinildiği gibi Tevrat’ın İşaya kitabında gelecek olan 

Mesih tanıtılırken göstereceği mucizelere yer verilmiştir (35: 5-6) Öte yandan 

İncil’de İsa’nın beklenen Mesih olduğu, doğrudan İsa’nın tümceleriyle belirtilmiş; 

üstelik bunun doğrulayıcısı olarak da gerçekleştirilen mucizeler öne sürülmüştür 

(Matta 11: 2-6). Bu noktada mucizelerin İsa’nın kutsal kimliğini (Mesih) kanıtlayan 

ve Tanrı’nın Krallığı’ndaki rolünü (Kurtarıcı) belirleyen bir öğeye dönüştüğü 

görülmektedir.  

Dinbilimsel açımlamalarda, mucizelerin kendisinden çok ortaya koyduğu ya 

da ilettiği bildiri üzerinde durulmaktadır. “Mucizelerin yineleyerek işaret ettiği ve 

mucizenin kendisinden çok daha önemli olan bu bildiri, Tanrı’nın Krallığı’nın 

gelişidir.”27 Öte yandan söz konusu bildiri ‘Tanrı’nın Sözü’yle ilişkilendirilmiş ve bu 

                                                 
23 H. Van der Loos, The Miracles of Jesus: Supplements to Novum Testamentum, Leiden, E.J. 
Brill, 1965, s. 241; Twelftree, a.g.e., s. 343. 
24 Lockyer, a.g.e., s. 14; Loos, a.g.e., s. 246-47.   
25 Loos, a.g.e., s. 241. 
26 Otto Böcher, “Miracle: Theological Meaning”, The Encyclopedia of Christianity, Vol. III, Ed. 
Erwin Fahlbusch v.d., Michigan, B. Eerdmans Publishing, 2003, s. 550; Twelftree, a.g.e., s. 30; 
Elpidius Pax, “Miracle”, Encyclopedia of Biblical Theology, Vol. II, Ed. Johannes B. Bauer, 
London, Sheed and Ward, 1970, s. 587.   
27 Alan Richardson, The Miracle-Stories of the Gospels, New York, Harper&Brothers, 1942, s. 57. 
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noktadan hareketle mucizeler, İsa’nın öğretisinin -bildirisinin- gösterimleri olarak 

yorumlanmıştır.28 

Kilise Babalarının İsa’nın mucizeleriyle ilgili vurguladıkları başka bir nokta, 

merhamet ve yardımseverlik olgularıdır. Özellikle Origenes ve Augustinus, 

mucizeler aracılığıyla İsa’nın kutsal gücüne ve aynı zamanda merhametine tanıklık 

edildiğini belirtmişlerdir.29 İncil anlatıları incelendiğinde, İsa’yı mucize 

gerçekleştirmek üzere harekete geçiren başlıca etmenin merhamet ya da 

yardımseverlik olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, İsa, mucizelerini gücünü 

ortaya koymak ya da insanları şaşkınlığa uğratmak için değil, yardıma gereksinim 

duyan insanları kurtarmak için gerçekleştirmiştir.30 Nitekim İncil metninin birçok 

yerinde Yahudilerin önde gelen dinsel topluluğu Ferisilerin İsa’dan bir mucize 

göstermesini talep ettiklerine; ancak İsa’nın bu talebi sürekli olarak reddettiğine 

değinilmektedir (Matta 12: 38-40; Markos 8: 11-12; Luka 11: 16; 29-32; Yuhanna 6: 

30 v.d.). Ayrıca İsa, şeytan için de mucize göstermeyi kabul etmemiştir (Matta 4: 3-

4; Luka 4: 3-4): 

  

“Bunun üzerine dinsel yorumculardan ve Ferisiler’den bazıları, ‘Öğretmen’ dediler, 

‘Elinden bir belirti görmek istiyoruz.’ İsa şu karşılığı verdi: Kötü ve tanrıtanımaz bir kuşak 

belirti arar durur. Ama ona Yunus Peygamber’in belirtisinden başka bir belirti 

verilmeyecektir. Çünkü Yunus o koca balığın karnında nasıl üç gün üç gece kaldıysa, 

İnsanoğlu da yerin bağrında üç gün üç gece kalacaktır.” (Matta 12: 38-40) 

“Ferisiler gelip İsa’yla tartışmaya başladılar. O’nu denemek için gökten bir belirti 

göstermesini istediler. İsa derin derin içini çekerek, ‘Neden bu kuşak belirti arar durur?’ 

dedi. Doğrusu size derim ki, bu kuşağa belirti gösterilmeyecektir.” (Markos 8: 11-12)   

“Ayartıcı (Şeytan) yaklaşıp, ‘Eğer sen Tanrı’nın Oğlu’ysan söyle şu taşlar ekmek 

olsun’ dedi. İsa, ‘Kitapta şöyle yazılmıştır’ diye yanıtladı: İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, 

Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar.” (Matta 4: 3-4)  

İncil’deki mucize anlatıları referans alındığında, mucizelerin inanç boyutuna 

ilişkin önemli bir rol üstlendiği dikkati çekmektedir. Özellikle Yuhanna İncili 
                                                 
28 Twelftree, a.g.e., s. 30. 
29 Loos, a.g.e., s. 243. 
30 T.H. Wright, “Miracles”, Dictionary of Christ and the Gospels, Vol. II, Ed. James Hastings, 
Edinburgh, T.&T. Clark, 1908, s. 188; Lockyer, a.g.e., s. 16. 
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mucizeleri inancı canlandıran, harekete geçiren bir öğe olarak sunmaktadır. Bu 

bağlamda dinbilimciler mucizelerin temel amacının, insanları ‘tinsel kavrayış’a 

yöneltmek olduğunu öne sürmüşlerdir.31 Hıristiyanlığın erken dönemlerinde İsa’nın 

mucizeleri nedeniyle birçok kez sihirbaz olarak tanımlandığı bilinmektedir. Bu 

görüşün en önemli savunucularından birisi, Hıristiyanlığa karşı ilk geniş felsefi 

eleştiriyi kaleme alan Yunan felsefeci Celsus’tur. Alethes Logos (178) adlı yapıtında 

Celsus, Tanrı’nın gücünün sınırsızlığını reddederek mucizelerin olanaksızlığını 

savunmuş ve ısrarcı bir biçimde pagan bir karakter olarak tanımladığı İsa’yı sıradan 

bir sihirbazdan farklı görmediğini açıkça ifade etmiştir.32 Celsus’un görüşlerini sekiz 

kitaptan oluşan Contra Celsum (248) adlı yapıtıyla yanıtlayan Origenes, İsa’nın 

mucizeleri ile sihirbazların işleri arasındaki farkın amaç noktasında kendini 

gösterdiğini dile getirmiş; İsa’nın bir bedel ya da ün karşılığında değil, onu 

izleyenleri inanca yöneltmek amacıyla mucize gerçekleştirdiğini belirtmiştir.33           

Mucizelerin inanç boyutunda yarattığı etki, İncil metni bağlamında iki açıdan 

ele alınmaktadır. Birincisi, havarilerin; ikincisiyse Yahudilerin ve diğer toplulukların 

mucizelere tanıklık ederek İsa’nın kutsal kimliğine inanmalarıdır.34 Öte yandan 

mucizeleri nedeniyle İsa’nın Tevrat’ın geleceğini önceden bildirdiği kişi (Mesih) 

olarak adlandırılması da mucizelerin sonucunda ortaya çıkan inanç olgusuyla 

ilişkilidir. İncil yazarları birçok kez mucizelere tanıklık edenlerin Tanrı’yı 

yücelttiklerine, İsa’nın ‘yüce peygamber’, ‘Davut oğlu’35 gibi adlarla anıldığına 

değinmişlerdir:  

“İsa bu ilk belirtiyi Galile’nin Kana kentinde gösterdi ve yüceliğini açıkladı. 

Öğrencileri ona iman ettiler.” (Yuhanna 2: 11)  

“O zaman baba, İsa’nın ‘Oğlun yaşıyor’ dediği anda çocuğunun iyileştiğini anladı. 

Hem kendisi, hem de ev halkının tümü iman etti.” (Yuhanna 4: 53) 

                                                 
31 Burton S. Easton, Christ in the Gospels, New York, C. Scribner’s Sons, 1930, s. 182; Loos, a.g.e., 
s. 245. 
32 Morton Smith, Jesus the Magician, New York, Harper and Row, 1978, s. 82-83; Grant, a.g.e., s. 
155.  
33 Thomas F. Mathews, The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton, 
Princeton University Press, 2003, s. 68.  
34 Frank Hugh Foster, “The New Testament Miracles: An Investigation of Their Function”, The 
American Journal of Theology, Vol 12, No: 3, 1908, s. 375-382.  
35 Tevrat, Mesih’in, Davut’un tahtı üzerinde (İşaya 9: 7) olacağını belirttiğinden “Davut oğlu” 
adlandırması Mesih ile İsa’nın özdeşleştirilmesi olarak yorumlanmıştır. Bkz.: Lockyer, a.g.e., s. 184.  
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“Bunun üzerine Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptığı işi gören Yahudiler’den birçoğu 

O’na iman ettiler.” (Yuhanna 11: 45) 

“Topluluk olayı görünce korkuya kapıldı. İnsanlara böylesi yetki veren Tanrı’yı 

yücelttiler.” (Matta 9: 8) 

“Herkesi korku sardı. Tanrı’ya şükrederek, ‘Aramızdan yüce bir peygamber 

yükseldi’ diyorlardı, Tanrı halkının yardımına koştu.” (Luka 7: 16) 

“Tüm topluluk şaşkın şaşkın, ‘Yoksa bu Davut’un Oğlu mu?’ diye soruyordu.” 

(Matta 12:23)  

 

Dinbilimciler mucizelerin inanç açısından ilk Hıristiyan toplulukları arasında 

çok güçlü bir etkisi olduğunu vurgulamışlardır. Hatta bazı araştırıcılar Galile halkını 

etkileyebilmesi noktasında mucizelerin İsa için zorunlu bir etmen olduğunu dile 

getirmişlerdir.36 Bu nedenle mucizeler İsa’nın öğretisini bildirişinde son derece 

önemli bir rol üstlenmiştir. Öte yandan Augustinus’a göre mucizeler, inananlar için 

cesaretlendirici bir öğe ve özellikle düşmanlarına (kötü ruhlar aracılığıyla mucize 

gerçekleştiren sihirbazlar, büyücüler v.d.) karşı bir kalkan niteliğindedir.37 Çünkü İsa 

mucizelerini bir tılsım ya da sihirli söze gereksinim duymadan gerçekleştirmiştir. 

İncil metninde İsa’nın mucizelerini gerçekleştirirken medikal ya da büyüyle ilişkili 

bir nesne kullandığından söz edilmemektedir. İsa’nın iyileştirme ve diriltme 

mucizelerinde kullandığı tedavi yöntemleri, ‘söz’le iyileştirme, dokunma ya da 

ellerini uzatma biçimindedir. Tükürüğün kullanıldığı ve ‘uzaktan iyileştirme’ olarak 

adlandırılan mucizelerine de rastlanmaktadır. Origenes’e göre, sihirbaz ve 

büyücülerin işleri yanılsamalardan ibaretken, İsa’nın işleri -mucizeleri- kalıcı ve 

gerçektir.38 

                                                 
36 Joseph Klausner, Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching, Çev. Herbert Denby, 
London, Allen &Unwin, 1947, s. 266.  
37 Harold E. Remus, a.g.e., s. 757.  
38 Mathews, a.g.e., s. 68.  
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2. KANONİK İNCİLLERDE İSA’NIN MUCİZELERİ 

 
Kanonik İncillerin aktardığı İsa’nın mucizelerinin saptanması için dört İncil 

yazarının metinlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması bir zorunluluktur. Metinler 

arasında yapılan karşılaştırmalı okuma, İncil yazarlarının kimi zaman benzer 

anlatılara değindiklerini kimi zaman ise birbirinden farklı mucizelere yer verdiklerini 

göstermektedir. Bu noktada, Snoptik İnciller (Matta, Markos ve Luka) büyük ölçüde 

aynı mucizeleri konu ederken Yuhanna’nın Snoptik yazarların sözünü etmediği 

mucizeleri aktarışı dikkati çekmektedir.  

Dört kanonik İncil’de yer alan mucizeler, detaylı biçimde aktarılan ve belirli 

bir figür ya da olay üzerine odaklanan anlatıların yanı sıra toplu olarak değinilen 

öyküleri de içermektedir (Matta 4:23, 9:35, 11:21; Markos 6:53-56; Luka 4:40-41, 

5:15, 6:17-19, 7:21; Yuhanna 2:23, 3:2, 4:45, 21:25). Bu türden mucizeler genellikle 

‘toplu iyileştirme’, ‘hastaların iyileştirilmesi’ gibi başlıklarla anılmaktadır.1   

Kanonik İncillerdeki mucize anlatıları arasındaki farklılık, dört metnin 

aktardığı mucizelerin sayısı açısından da söz konusudur. Snoptik İnciller –

birbirinden farklı öykülere yer vermekle birlikte- yaklaşık olarak yirminin üzerinde 

mucizeye yer verirken Yuhanna İncili’nde bu sayı sekizdir. Üstelik bu sekiz 

mucizeden altısı yalnız Yuhanna tarafından konu edilmiştir. İsa’nın mucizelerinin 

sayısına ilişkin dinbilimsel yayınlarda öne sürülen görüşler de farklılık 

göstermektedir. H. Lockyer, kırk yedi; R.C. Trench ve H. Loos, otuz üç; A.R. 

Fausset, kırk; W.G. Scroggie ise otuz beş mucizeden söz etmektedir. 2     
 

    

 

 

 

                                                 
1Herbert Lockyer, All the Miracles of the Bible, Michigan, Zondervan, 1961, s. 171.  
2 A.e., Richard C. Trench, Notes on the Miracles of Our Lord, London, Kegan Paul, Trench, 
Trübner&Co., 1895; H. Van der Loos, The Miracles of Jesus: Supplements to Novum 
Testamentum, Leiden, E.J. Brill, 1965; A.R. Fausset, Fausset’s Bible Dictionary, Michigan, 
Zondervan, 1956; W. Graham Scroggie, A Guide to the Gospels, London, Pickering and Inglis, 1948.  
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  2.1. Kanonik İncillere Göre Mucizelerin Dağılımı 
 

Dört İncil’de yer alan mucizelerin kronolojik dizgeye bağlı kalarak verildiği 

aşağıdaki tabloda, İncil yazarlarının metinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

açıkça görülmektedir. 

 

 

Matta 

 

Markos 

 

Luka 

 

Yuhanna 
1) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(4: 23-25) 

1) Sinagogda cine 
tutulmuş adamın 
iyileştirilmesi 
(1: 21-28) 

1) Sinagogda cine 
tutulmuş adamın 
iyileştirimesi  
(4: 31-37) 

1) Suyun şaraba 
çevrilmesi / Kana 
düğünü (2: 1-11) 

2) Bir cüzzamlının 
iyileştirilmesi  
(8: 1-4) 

2) Petrus’un 
kayınvalidesinin iyileş. 
(1: 29-31) 

2) Petrus’un 
kayınvalidesinin iyileş. 
(4: 38-39) 

2) Saray görevlisinin 
oğlunun iyileştirilmesi  
(4: 46-54) 

3) Yüzbaşının 
hizmetçisinin 
iyileştirilmesi (8:5-13) 

3) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(1: 32-34) 

3) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(4: 40-41) 

3) Beytesda havuzunda 
kötürümün  iyileş.  
(5: 1-18) 

4) Petrus’un 
kayınvalidesinin 
iyileştirilmesi  
(8: 14-15) 

4) Bir cüzzamlının 
iyileştirilmesi  
(1: 40-45) 

4) Birinci mucizevi 
balık avı (5: 1-11) 

4) Ekmek ve balıkların 
çoğaltılması /  
Beş bin kişinin 
doyurulması (6: 1-15) 

5) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(8: 16-17) 

5) Kötürümün 
iyileştirilmesi (2: 1-12) 

5) Bir cüzzamlının 
iyileştirilmesi 
(5: 12-16) 

5) İsa’nın suda 
yürüyüşü (6: 16-21) 

6) İsa’nın fırtınayı 
durdurması  
(8: 23-27) 

6) Eli tutmayan 
(kurumuş elli) adamın 
iyileştirilmesi (3: 1-6) 

6) Kötürümün 
iyileştirilmesi 
 (5: 17-26) 

6) Siloam havuzunda 
doğuştan körün 
iyileştirilmesi (9: 1-7) 

7) Gadarinilerin 
ülkesinde cine 
tutulmuşların iyileş. 
(8: 28-34) 

7) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(3: 10-11) 

7) Eli tutmayan 
(kurumuş elli) adamın 
iyileştirilmesi (6: 6-11) 

7) Lazarus’un diriltilişi 
(11: 1-44) 

8) Kötürümün 
iyileştirilmesi  
(9: 1-8) 

8) İsa’nın fırtınayı 
durdurması  
(4: 35-41) 

8) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(6: 17-19) 

8) Birinci  mucizevi 
balık avı (21: 1-8) 

9) Kanamalı kadının 
iyileştirilmesi  
(9: 20-22) 

9) Gerasinilerin 
ülkesinde cine  
tutulmuşların 
iyileştirilmesi (5: 1-20) 

9) Yüzbaşının 
hizmetçisinin 
iyileştirilmesi (7: 1-10) 

 

10) Sinagog 
başkanının kızının 
diriltilişi (9: 18-26) 

10) Kanamalı kadının 
iyileştirilmesi 
 (5: 24-34) 

10) Nainli dul kadının 
oğlunun diriltilişi  
(7: 11-17) 

 

11) Kefernahum’da iki 
körün iyileştirilmesi  
(9: 27-31) 

11) Sinagog başkanı 
Yairus’un kızının 
diriltilişi (5: 21-43) 

11) Hastaların 
iyileştirilmesi (7: 21) 

 

12) Cine tutulmuş 
dilsiz adamın iyileş. 
(9: 32-34) 

12) Ekmek ve 
balıkların çoğaltılması 
/ Beş bin kişinin 
doyurulması (6: 35-44) 

12) İsa’nın fırtınayı 
durdurması  
(8: 22-25) 
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13) Eli tutmayan 
(kurumuş elli) adamın 
iyileş. (12: 9-14) 

13) İsa’nın suda 
yürüyüşü  
(6: 45-52) 

13) Gerasinilerin 
ülkesinde cine 
tutulmuşların iyileş.  
(8: 26-39) 

 

14) Hastaların 
iyileştirilmesi 
 (12: 15) 

14) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(6: 53-56) 

14) Kanamalı kadının 
iyileştirilmesi  
(8: 43-48) 

 

15) Cine tutulmuş kör 
ve sağır adamın iyileş. 
(12: 22-28) 

15) Kenanlı kadının 
cine tutulmuş kızının 
iyileş.  (7: 24-30) 

15) Sinagog başkanı 
Yairus’un kızının 
diriltilişi (8: 40-56) 

 

16) Ekmek ve 
balıkların çoğaltılması 
/ Beş bin kişinin 
doyurulması (14: 13-
21) 

16) Sağır ve peltek 
adamın iyileştirilmesi 
(7: 31-37) 

16) Ekmek ve 
balıkların çoğaltılması 
/ Beş bin kişinin 
doyurulması (9: 10-17) 

 

17) İsa’nın suda 
yürüyüşü (14: 22-33) 

17) Ekmek ve 
balıkların çoğaltılması 
/ Dört bin kişinin 
doyurulması (8: 1-10) 

17) Havarilerin 
iyileştiremediği cine 
tutulmuş çocuğun 
iyileş.  (9: 37-43) 

 

18) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(14: 34-36) 

18) Beytsayda’da bir 
körün iyileştirilmesi 
(8: 22-26) 

18) Cine tutulmuş 
dilsiz adamın iyileş. 
 (9: 32-34) 

 

19) Kenanlı kadının 
cine tutulmuş kızının 
iyileş. (15: 21-28) 

19) Havarilerin 
iyileştiremediği cine 
tutulmuş çocuğun 
iyileş.  (9: 14-29) 

19) Beli bükük kadının 
iyileştirilmesi  
(13: 10-17) 

 

20) Hastaların 
iyileştirilmesi  
(15: 29-31) 

20) Kör dilenci 
Bartimeus’un iyileş. 
(10: 46-52) 

20) Vücudu su 
toplamış adamın 
iyileştirilmesi (14: 1-6) 

 

21) Ekmek ve 
balıkların çoğaltılması 
/ Dört bin kişinin 
doyurulması  
(15: 32-39) 

21) İncir ağacının 
kurutulması  
(11: 12-14; 20-21) 

21) On cüzzamlının 
iyileştirilmesi  
(17: 11-19) 

 

22) Havarilerin 
iyileştiremediği cine 
tutulmuş çocuğun 
iyileş.  (17: 14-20) 

 
22) Kör dilencinin 
iyileştirilmesi  
(18: 35-43) 

 

23) Vergi parasının 
balığın ağzında 
bulunması (17: 24-27) 

 23) Başkahinin 
hizmetçisinin kulağının 
iyileştirilmesi  
 (22: 47-51) 

 

24) Yeriha’da iki 
körün iyileştirilmesi  
(20: 29-34) 

   

25) Hastaların 
iyileştirilmesi (21: 14) 

   

26) İncir ağacının 
kurutulması  
(21: 18-22) 

   

 

Tabloda sarı renk ile vurgulanan bölümler, Yuhanna İncili’nde geçen ve aynı 

zamanda Snoptik yazarlar tarafından da konu edilen mucizeleri belirtmektedir. 
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2.2. İsa’nın Mucizelerinin Sınıflandırılması 

 
Yukarıdaki tablo temel alınarak yapılan bütünsel bir değerlendirme 

sonucunda kanonik İncillerde aktarılan mucizeler, İsa’nın yetisini kullandığı olgu 

bağlamında üç ana başlık altında toplanmıştır. Ayrıca bu üç ana başlığın barındırdığı 

mucizeler, dört metnin birleştiği ve ayrıştığı noktalar esas alınarak alt başlıklar 

halinde aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.3   

 

A. Doğa Mucizeleri 

1) Suyun şaraba çevrilmesi / Kana Düğünü (Yuhanna 2: 1-11) 

 2) Ekmek ve balıkların çoğaltılması / Kalabalığın doyurulması 

a) Beş bin kişinin doyurulması (Matta 14: 13-21; Markos 6: 32-44; 

Luka 9: 10-17; Yuhanna 6: 1-13) 

 b) Dört bin kişinin doyurulması (Matta 15: 32-39; Markos 8: 1-9) 

3) İsa’nın fırtınayı durdurması (Matta 8: 23-27; Markos 4: 35-41; Luka 8: 22-

25) 

4) İsa’nın suda yürüyüşü (Matta 14: 22-33; Markos 6: 45-52; Yuhanna 6: 15-          

21) 

 5) Mucizevi balık avı 

   a) Birinci balık avı (Luka 5: 1-11)              

  b) İkinci balık avı (Yuhanna 21: 1-14)  

6) Vergi parasının balığın ağzında bulunması (Matta 17: 24-27) 

7) İncir ağacının kurutulması (Matta 21: 17-22; Markos 11: 12-14, 20-24)  

B. İyileştirme Mucizeleri 

8) Kötürümlerin iyileştirilmesi 

a) Damdan indirilen kötürüm (Matta 9: 2-8; Markos 2: 1-12; Luka 5: 

17-26) 

 b) Beytesda havuzundaki kötürüm (Yuhanna 5: 1-9) 

  

                                                 
3 Mucizeler sınıflandırılırken İncil yazarlarının detaylı biçimde değindikleri mucizeler temel alınmış, 
belirli bir iyileştirmeye değinmeyen, birçok hastanın iyileştirildiği genel anlatılar –dinbilimsel ve 
ikonografik araştırmalarda olduğu gibi- sınıflandırma kapsamına alınmamıştır.  
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9) Körlerin iyileştirilmesi 

 a) Siloam havuzundaki doğuştan kör (Yuhanna 9: 1-12) 

 b) Yeriha’da bir ya da iki kör / Kör Dilenci Bartimeus (Matta 20: 29-

34; Markos 10: 46-52; Luka 18: 35-43) 

 c) Beytsayda’da bir kör (Markos 8: 22-26) 

 d) Kefernahum’da iki kör (Matta 9: 27-31)  

 10) Cine Tutulmuşların iyileştirilmesi 

a) Gadarinilerin (Gerasinilerin) ülkesinde bir ya da iki cinli (Matta 8: 

28-34; Markos 5: 1-20; Luka 8: 26-37) 

b) Havarilerin iyileştiremediği çocuk (Matta 17: 14-21; Markos 9: 14-

29; Luka 9: 37-43) 

c) Sinagogdaki cinli (Markos 1: 23-27; Luka 4: 33-36) 

d) Kenanlı kadının kızı (Matta 15: 21-28; Markos 7: 24-30) 

e) Kör ve sağır cinli (Matta 12: 22-24) 

f) Dilsiz cinli (Matta 9: 32-34; Luka 11: 14) 

 11) Cüzzamlıların iyileştirilmesi 

  a) Bir cüzzamlı (Matta 8: 1-4; Markos 1: 40-45; Luka 5: 12-14) 

  b) On cüzzamlı (Luka 17: 11-19) 

12) Kanamalı kadının iyileştirilmesi (Matta 9: 20-22; Markos 5: 25-34; Luka 

8: 43-48) 

13) Petrus’un kayınvalidesinin iyileştirilmesi (Matta 8: 14-15; Markos 1: 29-

31; Luka 4: 38-39) 

14) Eli tutmayan (kurumuş elli) adamın iyileştirilmesi (Matta 12: 9-13; 

Markos 3: 1-6; Luka 6: 6-11)  

 15) Yüzbaşının hizmetçisinin iyileştirilmesi (Matta 8: 5-13; Luka 7: 1-10) 

 16) Saray görevlisinin oğlunun iyileştirilmesi (Yuhanna 4: 46-53) 

 17) Beli bükük kadının iyileştirilmesi (Luka 13: 10-17) 

 18) Vücudu su toplamış adamın iyileştirilmesi (Luka 14: 2-6) 

19) Sağır ve peltek adamın iyileştirilmesi (Markos 7: 31-37) 

20) Başkahinin hizmetçisi Malhus’un kulağının iyileştirilmesi (Luka 22: 48-

51) 
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C. Diriltme Mucizeleri 

21) Yairus’un kızının diriltilişi (Matta 9: 18-26; Markos 5: 35-43; Luka 8: 51-

56) 

 22) Nainli dul kadının oğlunun diriltilişi (Luka 7: 11-17) 

 23) Lazarus’un diriltilişi (Yuhanna 11: 1-44)  
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3. BATI SANATINDA İSA’NIN MUCİZELERİNİN GÖSTERİM 

BİÇİMLERİ VE ANLAMSAL YORUMU 

 

3.1. Doğa Mucizeleri 

 

3.1.1. Kana Düğünü (Suyun Şaraba Çevrilmesi) 

 
“Üçüncü gün Galile’nin Kana kentinde bir düğün vardı. İsa’nın annesi de oradaydı. 

İsa da öğrencileriyle birlikte düğüne çağrılmıştı. Şarap tükenince İsa’nın annesi ona 

‘Şarapları kalmadı’ dedi. İsa ‘Kadın, benden sana ne’ diye yanıtladı, “Vaktim daha gelmedi.’ 

Annesi hizmet edenlere ‘Size ne derse yapın’ dedi. 

Orada Yahudilerin töresel paklanma gelenekleri için kullanılan taştan yapılmış altı 

su küpü duruyordu. Her biri yaklaşık yetmiş ile yüz litre su alırdı. İsa hizmet edenlere, 

‘Küpleri suyla doldurun’ dedi. Küpleri ağzına dek doldurdular. İsa, ‘Şimdi birazını alıp tören 

başkanına götürün’ dedi. Onlar da götürdüler.  

Tören başkanı şarap olmuş suyu tattığında bunun nereden geldiğini kestiremedi. 

Oysa suyu getiren hizmetçiler olup biteni biliyorlardı. Tören başkanı güveyi çağırıp, 

‘Başkaları önce en iyi şarabı sunar’ dedi, ‘Ancak çağrılılar bol bol içtikten sonra sıradan 

şarabı çıkarır. Ama sen en iyi şarabı şu ana dek sakladın.’ İsa bu ilk belirtiyi Galile’nin Kana 

kentinde gösterdi ve yüceliğini açıkladı. Öğrencileri ona iman ettiler.” (Yuhanna 2: 1-11)1 

 

Yalnız Yuhanna İncili’nde konu edilen bu öykü, Yuhanna’nın aktardığı üzere 

İsa’nın kalabalık huzurunda gösterdiği ilk mucize olarak kabul edilmektedir. İsa’nın 

tanrısal gücünün ilk belirtisi olmanın yanı sıra, aynı zamanda havarilerin İsa’ya olan 

inançlarını güçlendiren ve onun tanrısallığına tanıklık etmelerini sağlayan bir olay 

olarak değerlendirilmiştir.2 

 Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren en sık işlenen dinsel temalar 

arasında yer alan Suyun Şaraba Çevrilmesi mucizesi, III. ve IV. yüzyıllarda 

                                                 
1 Çalışma içinde yer alan mucize anlatıları, İncil’in çağdaş Türkçe çevirisinden alıntılanmıştır. İncil: 
İncil’in Yunanca Aslından Türkçe’ye Çevirisi, İstanbul, Kitabı Mukaddes Şirketi, 1998.    
2 Herbert Lockyer, All the Miracles of the Bible, Michigan, Zondervan, 1961, s. 161; Joseph A. 
Grassi, “The Wedding at Cana: A Pentecostal Meditation?”, Novum Testamentum, Vol.14, 1972, s. 
136.  
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dinbilimsel açıdan büyük önem kazanmış; Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması 

mucizesiyle birlikte Ökaristik bir simge halini almıştır.3 Erken Hıristiyan sanatında 

özellikle lahit kabartmalarında sıkça rastlanan bu temanın, mucizelerin resimlenmesi 

açısından oldukça zengin olan katakompların yalnız birinde (Pietro-Marcellino 

Katakompu)4 betimlenmesi dikkat çekicidir. Öte yandan bu örnekler tarihsel açıdan -

Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması, Lazarus’un Diriltilişi gibi mucizelerle 

karşılaştırıldığında- katakomp resimlerinin geç dönemine (III. yy.ın ortaları-IV. yy.) 

işaret etmektedir. Kana Düğünü temasının yalnız bir katakompta yer alışı ve 

katakomp resimleri açısından geç bir döneme tarihlendirilişi, erken Hıristiyan 

ikonografisi araştırıcıları tarafından temanın odak noktasını oluşturan şarabın yeni bir 

Ökaristik simge olarak kabul edilişine bağlanmıştır.5 İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde 

havarilerine sunduğu ekmek ve şarabın İsa’nın bedenini ve kanını temsil edişini ifade 

eden Ökaristik olgu, Hıristiyanlığın temel doktrinlerinden birini oluşturmakta; aynı 

zamanda erken dönem sanatındaki sembolizm açısından önemli bir rol 

üstlenmekteydi. Ökaristik olgunun Hıristiyan sanatındaki en erken temsilcisi, Ekmek 

ve Balıkların Çoğaltılması mucizesindeki ekmek ve balık imgeleridir.6 Ancak III. 

yüzyıldan itibaren bu sahne, katakomp resimlerinde yalnız ekmeklerle 

sınırlandırılmış, balık sahneden çıkarılmıştır. Aynı dönemde balık, Ökaristik bir 

simge olma özelliğini yitirmiş,7 genel anlamda İsa’yı ve Hıristiyanlığı temsil eden bir 

simge halini almıştır. Araştırıcılar tam da bu süreçte Kana Düğünü’ndeki mucizenin 

katakomp resimlerinde yer almaya başlamasına dikkat çekerek, şarabın yeni bir 

Ökaristik simge olarak balığın yerini aldığına işaret etmişlerdir.8 Nitekim bu 

mucizenin işlendiği katakomp galerilerinde Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması 

sahneleri de yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu iki mucizenin içinde barındırdığı 

                                                 
3 E. Baldwin Smith, Early Christian Iconography and A School of Ivory Carvers in Provence, 
Princeton, Princeton University Press, 1918, s. 85; B.M. Billon, Early Christian Art and 
Symbolism, Great Britain, Arthur H. Stockwell Ltd., 1976, s. 47-48; Richard St. John Tyrwhitt, The 
Art of Teaching of the Primitive Church: with an Index of Subjects, Historical and Emblematic, 
London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1874, s. 317. 
4 Roma’da bulunan katakompun üç galerisinde de Suyun Şaraba Çevrilmesi mucizesi betimlenmiştir. 
Bu betimler; III. yüzyılın ortaları, sonu ve IV.  yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir.    
5 Clark D. Lamberton, Themes From St. John Gospel in Early Roman Catacomb Painting, 
Princeton, Princeton University Press, 1920, s. 89, 117-124. 
6 Gabriele Finaldi v.d., The Image of Christ, London, National Gallery Company, 2000, s. 10. 
7 Lamberton, a.g.e., s. 121. 
8 A.e., s. 123; Billon, a.g.e., s. 47. 
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ekmek ve şarap, Son Akşam Yemeği’ndeki9 litürjik boyutu da anıştırarak İsa’nın 

bedeni ve kanını yani Ökaristik olguyu sembolize etmektedir. 

 

Gösterim Biçimleri: 

Hıristiyan ikonografisinde Ökaristik anlamına bağlı olarak İsa’nın en sık 

işlenen mucizelerinden biri olan Kana Düğünü, Batı sanatı tarihinde dönem dönem 

yeni anlamlar kazanarak çeşitli gösterim biçimlerinde betimlenmiştir. Sahneyi 

oluşturan motifler, figürler ve kompozisyon şeması açısından farklılıklar barındıran 

bu gösterim biçimleri temelde öyküde geçen evlilik temasının sahneye taşınıp 

taşınmaması noktasında ayrışmaktadır. Bu bağlamda Kana Düğünü sahnelerinin 

gösterim biçimleri iki ana başlık altında değerlendirilebilir:  

Kalıp I:  

 Kana Düğünü mucizesinin erken Hıristiyan sanatındaki örneklerini büyük 

ölçüde kabartmalar (lahit, İncil kapağı, kilise kapılarındaki kabartmalar v.d.) 

oluşturmaktadır. Sahnenin IV-V. yüzyıllara tarihlenen örneklerinde yalın bir biçimde 

İsa ve su küpleri betimlenmiştir. Erken dönem sanatının sembolik anlatımına 

dayanan bu gösterim biçiminin temel özelliği, Yuhanna’nın değindiği evlilik olayına 

ve öykünün barındırdığı figürlere yer verilmeyerek anlatının en önemli atribüleri 

olan İsa ve su küplerinin gösterilmesidir. Bu betimleme tipinin örneklerinden biri, 

Santa Sabina Kilisesi’nin kapılarındaki ahşap kabartmadır (Resim 1). Üç bölüme 

ayrılmış kabartmanın en alt kısmında İsa’nın elindeki asayla küplere dokunuşu 

betimlenmiştir. Sahnenin hemen üstündeki kısımda ise Ekmek ve Balıkların 

Çoğaltılması mucizesinin yer alışı dikkati çeker. İki mucizenin bir arada gösterilişi, 

katakomp resimlerinde olduğu gibi Ökaristik sembolizmle ilişkilidir.  

Bu noktada bir parantez açarak İsa’nın taşıdığı asa konusuna değinmek 

gerekir. Hıristiyan sanatının erken dönemlerine ait betimlerde, İsa’nın genellikle 

elinde bir kağıt tomarı ya da asa taşıdığı görülmektedir. İsa’nın öğretisini –başka bir 

                                                 
9 Batı sanatında katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında Son Akşam Yemeği sahnesine 
rastlanmaz; sahnenin VI. yüzyıldan itibaren betimlendiği görülmektedir. Bu nedenle Ökaristik 
sembolizm, söz konusu iki mucize ile temsil edilmiştir. Bkz.: Gertrud Schiller, Iconography of 
Christian Art, Vol.II, Çev. Janet Seligman, London, Lund Humphries, 1971, s. 27; Smith, a.g.e., s. 
129-130. 
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deyişle İncili- sembolize eden kağıt tomarı, bütün İncil temalarında genel olarak 

kullanılan bir öğedir. Asaya ise Lazarus’un Diriltilişi, Kana Düğünü, Ekmek ve 

Balıkların Çoğaltılması gibi yalnız İsa’nın mucizeleri sahnelerinde rastlanmaktadır. 

Özellikle en erken tarihli örnekler için İsa’nın elinde taşıdığı asa, mucize 

betimlerinin vazgeçilmez bir atribüsü niteliğindedir. Tarihsel olarak Orta Mısır 

Krallığı’na dayandırılan asa, antik dönemde büyücü ve sihirbazlar tarafından 

kullanılan bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır.10 Kanonik İncillerin hiçbir yerinde 

İsa’nın asa benzeri bir nesne kullandığından söz edilmez; ancak Tevrat’ta Musa’nın 

asa kullandığına değinilmektedir. Nitekim Kayadan Çıkan Su Mucizesi, Kızıldeniz’i 

Geçiş gibi mucize sahnelerinde Musa elinde asa ile betimlenmektedir. Bu noktadan 

hareketle İsa’nın asa ile gösterilmesi, Tevrat ve İncil arasındaki ön-belirim ilişkisi 

temel alınarak Musa’nın mucizelerinde asanın kullanımına bağlanmaktadır.11 Öte 

yandan Katolik görüş asanın yetkinlik ve otoritenin ifadesi olduğunu öne 

sürmüştür.12 Ancak İsa’nın yalnız mucizelerini gerçekleştirirken asa ile gösterildiğine 

dikkat çeken başka bir yaklaşım ise, Katolik görüşün tezine karşılık, İsa’nın elinde 

taşıdığı asayı ‘İsa’nın dokunuşuyla beliren mucizevi gücü’ temsil eden bir imge13 

olarak yorumlamaktadır. Hıristiyan sanatının ilk dönemlerine ait mucize sahnelerinde 

sıkça rastlanılan asa, daha sonra tamamıyla terk edilmiştir.  

Kana Düğünü sahnelerine geri dönersek; İsa’nın mucizelerinin sıralanmış 

kompozisyonlar halinde betimlendiği lahit kabartmalarında asasıyla küplere dokunan 

İsa’ya genellikle bir havarisi eşlik etmektedir. V. yüzyıldan itibaren İsa’nın emriyle 

küpleri suyla dolduran hizmetçilerin sahneye katıldığı görülmektedir. Milano 

bölgesinden İsa’nın yaşamından öykülerin betimlendiği fildişi bir İncil kapağının14 

alt bölümünde (Resim 2), İsa elindeki asayla küplere dokunurken bir hizmetçi 

küpleri suyla doldurmaktadır. Bu kez sahnede birkaç havari gösterilmiştir. Yine aynı 

döneme ait bir diptik kabartmasında İsa’ya bir hizmetçi ile bir havari figürü eşlik 

                                                 
10 Thomas F. Mathews, The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton, 
Princeton University Press, 2003, s. 72; Janine Bourriau, Pharaohs and Mortals: Egyptian Art in 
the Middle Kingdom, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, s. 110-116. 
11 Mathews, a.g.e., s. 72. 
12 A.e., s. 54. 
13 A.e., s. 57; Schiller, a.g.e., Vol.I, s. 163.   
14 Erken Hıristiyan dönemine ait fildişi kabartmalar hakkında detaylı bilgi için bkz: Joseph Natanson, 
Early Christian Ivories, London, Alec Tranti Ltd., 1953.    
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etmektedir (Resim 3). Bu betimde, elinde asa taşımayan İsa bir elini yetkinlikle 

yukarı kaldırarak küpleri kutsamaktadır.      

Yuhanna’nın anlatısında İsa’ya şarabın bitişini bildirerek önemli bir rol 

üstlenen Meryem’in sahneye katıldığı betimlere ilk olarak Doğu ikonografisinde 

rastlanmaktadır.15 Bu tipin en erken örneklerinden biri, Suriye bölgesine ait 586 

tarihli Rabula İncili’ndeki minyatürdür. Meryem’in sahnede yer aldığı gösterim 

biçiminin Batı sanatındaki en erken örnekleri ise Karolenj dönemine aittir.16 IX. 

yüzyıla tarihlendirilen17 ve altı sahnede İsa’nın mucizelerinin gösterildiği Andrews 

Diptiği, Batı sanatında Meryem’in sahneye katıldığı ilk örnek18 kabul edilir. Fildişi 

kabartmada küpleri suyla dolduran hizmetçi ile asasıyla küplere dokunan İsa arasında 

Meryem betimlenmiştir (Resim 4). Bu sahnede Meryem’in bir eliyle İsa’yı işaret 

edişi, Yuhanna’nın belirttiği üzere Meryem’in hizmetçilere söylediği “Size ne derse 

yapın” tümcesini çağrıştırmaktadır. Karolenj dönemi kitap resimlerinin önemli 

temsilcilerinden Egberti Codexi’nde (980) sahne ikiye ayrılarak bir yanda küpleri 

eliyle kutsayan İsa ile Meryem, diğer yanda içlerinden biri küpleri suyla dolduran iki 

hizmetçi betimlenmiştir (Resim 5). Bu minyatürde Ortaçağ betimleme anlayışındaki 

hiyerarşiye bağlı olarak İsa ve Meryem’in hizmetçilere oranla oldukça büyük 

boyutlarda gösterilmesi dikkati çeken bir noktadır. Meryem’in Kana Düğünü 

sahnelerinde yer alışı, şarabın bitişinin Meryem tarafından İsa’ya bildirilişi olayını 

anıştırmaktadır.   

Kalıp I’de görülen betimler incelendiğinde küplerin sayısındaki farklılık göze 

çarpar. Genel olarak küplerin sayısının bir ile yedi arasında değiştiği, Yuhanna’nın 

metnine bağlı kalan örneklerde ise altı küpün gösterildiği saptanmıştır. Kana Düğünü 

betimlerindeki küplerin sayısına özellikle Ortaçağ’da sembolik anlamlar yüklenmişse 

de erken Hıristiyan sanatındaki sembolizmde küplerin sayısının önemli bir rol 

                                                 
15 Meryem’in Doğu ikonogrfaisinin VI. yüzyıla ait örneklerinde sahneye katılışı, söz konusu dönemde 
özellikle Suriye bölgesinde Meryem kültünün gelişmesine bağlanmaktadır. Bkz.: Smith, a.g.e., s. 92. 
16 A.e., s. 93.  
17 Andrews Diptiği bazı araştırıcılar tarafından V. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiş, ancak daha 
sonra yapılan araştırmalar sonucunda, Karolenj döneminin fildişi kabartmaları ve kitap resimleriyle 
karşılaştırılarak erken Karolenj üslubuna ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bkz: Elizabeth Rosenbaum, 
“The Andrews Diptych and Some Related Ivories”, The Art Bulletin, Vol.36, No:4, s. 253-61.   
18 Peter&Linda Murray, A Dictionary of Christian Art, New York, Oxford University Press, 2004, s. 
93. 
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oynadığına ilişkin kesin bir bilgi olmadığı öne sürülmektedir.19 Nitekim 

incelediğimiz sahnelerin genellikle birçok İncil öyküsünün bir arada gösterildiği 

malzemeler üzerinde yer aldığı düşünülürse, bu sayısal farklılık betimleme alanına20 

bağlanabilir. Öte yandan Santa Sabina Kilisesi’nin kapılarında olduğu gibi küplerin 

yedi tane gösterilmesi dikkat çekicidir; çünkü İncil’de altı küpten söz edilmektedir. 

Bu durumu betimleme alanına bağlamak da güçtür. Roma katakompları üzerine 

çalışmalarıyla tanınan Wilpert, erken Hıristiyan düşüncesindeki sayılar sembolizmini 

gündeme getirmiş ve Latin Kilise Babası Augustinus’un yorumu doğrultusunda yedi 

sayısının Hıristiyan dünyasının bütünlüğünü temsil edişi üzerinde durmuştur.21 Aynı 

biçimde Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesinde gösterilen yedi ekmek sepeti 

de bu sembolik anlamla ilişkilidir. Santa Sabina’daki kabartmada şarap mucizesinin 

üstünde İsa’nın bu kez asasıyla yedi ekmek sepetine dokunuşu betimlenmiştir. Bu 

noktada ekmek sepetleri ile küplerin sayısının yedi oluşu, biçimsel açıdan bir 

bütünlük oluştururken bir yandan da sembolik olarak Hıristiyan dünyasının 

bütünlüğünü temsil etmektedir.  

Dinbilimciler Yuhanna İncili’ndeki mucize anlatılarında sembolik anlamın 

büyük önem taşıdığı noktasında hemfikirdir.22 Özellikle Ortaçağ’da Kana Düğünü 

mucizesi birçok açıdan mistik bir öğreti olarak nitelendirilmiştir. Genellikle küplerle 

ilişkilendirilen bu öğreti bağlamında, içindeki suyun şaraba dönüştüğü altı taş küp, 

insan yaşamının altı çağı olarak yorumlanmıştır:23 Bebeklik, çocukluk, ergenlik, 

gençlik, yetişkinlik, yaşlılık. Aynı zamanda bu altı küp, Kutsal Kitap’taki altı çağın 

da temsilcisidir: Adem, Nuh, İbrahim, Davud, Yehoyakin ve Vaftizci Yahya. 

Küplere doldurulan su, bu altı Kutsal Kitap karakterini; suyun dönüştüğü şarap ise 

söz konusu altı çağın ardından gelen İsa’yı simgelemektedir.24 Ortaçağ 

dinbilimcilerinin öne sürdükleri başka bir yoruma göre, düğün sırasında biten şarap, 

                                                 
19 Smith, a.g.e., s. 85-86. 
20 Schiller, a.g.e., s. 163. 
21 Billon, a.g.e., s. 41-42. 
22 Howard Clark Kee, “Miracles”, The Oxford Companion to the Bible, Ed. Bruce M. Metzger, 
Michael D. Coogan, New York, Oxford University Press, 1993, s. 520. 
23 Francis Neilson, “Émile Mâle and the Spirit of Medieval Culture”, American Journal of 
Economics and Sociology, Vol.II, 1942, s. 26. 
24 Émile Mâle, Religious Art in France of the Thirteenth Century, Çev. Dora Nussey, New York, 
Dover Publications, 2000 (ilk baskı: 1913), s. 195. 
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etkin olduğu dönemi tamamlayan Tevrat’ı (Eski Ahit); suyun dönüştüğü şarap da 

yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden İncil’i (Yeni Ahit) sembolize eder.25   

Yuhanna’nın anlatısındaki evlilik temasının sahneye taşınmadığı örneklerin 

oluşturduğu ve katakomp resimlerinden başlayarak lahit, İncil kapağı, diptik, kapı 

kabartmaları, kitap resmi gibi çeşitli malzemeler üzerinde rastlanılan Kalıp I, Batı 

sanatında incelenen betimler doğrultusunda III.-X. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. 

Bu gösterim biçimi, ele aldığımız örnekler çerçevesinde özellikle sahnede yer alan 

figürlere bağlı olarak belli bir gelişim çizgisi izlemektedir. III.-V. yüzyıllar arasında 

görülen, kimi zaman bir havarinin eşlik ettiği sahnelerde yalın biçimde İsa ve 

asasıyla dokunduğu küpler gösterilmiş, böylece sembolik anlatım dili 

güçlendirilmiştir. V. yüzyıldan itibaren bir ya da iki hizmetçi figürünün katılmasıyla 

küplerin suyla dolduruluşu aşaması sahneye taşınmıştır. Karolenj dönemine ait (IX.-

X. yy.lar) Ortaçağ örnekleriyle birlikte hizmetçilerin yanı sıra Meryem’in de sahnede 

yer alışı Kalıp I olarak adlandırılan gösterim biçiminin son noktasını oluşturmuştur. 

Bu biçimsel gelişim aynı zamanda erken Hıristiyan sanatının sembolik anlatım 

dilinin öyküleyici / tarihsel (narrative / historical) betimleme anlayışına evrilişini de 

ortaya koymaktadır. Başlangıçta yalnız İsa ve küplerin gösterilmesiyle çok güçlü bir 

sembolik anlatıma bağlı kalan Kalıp I, öyküde adı geçen başka figürlerin (havariler, 

hizmetçiler, Meryem) sahneye eklenmesiyle sembolik anlatım biçiminden 

uzaklaşmıştır.26 Betimleme anlayışına ilişkin bazı farklılıkları içinde barındırsa da bu 

gösterim biçiminin (Kalıp I) temel özelliği, evlilik temasının işlenmemesi, genellikle 

olayın geçtiği mekana ilişkin herhangi bir gösterim motifinin belirtilmemesi ve 

Yuhanna’nın anlatısının en önemli atribüleri olarak İsa ve küplerin vurgulanması 

nedeniyle İsa’nın suyu şaraba çevirmesi eylemi ya da başka bir deyişle gerçekleşen 

mucize üzerine odaklanmasıdır.     

Kalıp II: 

Kana Düğünü betimlerinde yaklaşık X. yüzyıldan itibaren evlilik temasının 

önem kazandığı ve buna bağlı olarak Kana kentinde gerçekleşen düğün ziyafetinin 

işlenmeye başladığı görülmektedir. Evlilik temasının gösterim motifi olarak 

                                                 
25 Murray, a.g.e., s. 93; W.R.F. Browning, A Dictionary of the Bible, New York, Oxford University 
Press, s. 254.  
26 Smith, a.g.e., s. 91. 



 32

sahnedeki en önemli karşılığı, ziyafet masasıdır. Nitekim ikonografik açıdan İsa’nın 

mucizelerinden biri olan Kana Düğünü aynı zamanda Hıristiyan sanatında konu 

edilen yemek ya da ziyafet sahneleri arasında da yer almaktadır. Bu kalıpta bulunan 

örnekler, İsa’nın sahnedeki konumu bağlamında farklılık göstermektedir. İsa kimi 

zaman ziyafet masasında değil küplerin başında, kimi zamansa davetlilerle birlikte 

ziyafet masasında betimlenmiştir. Bu nedenle Kalıp II, gösterim biçimi açısından iki 

alt başlık halinde değerlendirilebilir:   

II.A: 

Bu alt başlık, ziyafet masasının bir gösterim motifi olarak sahnede yer aldığı 

ancak İsa’nın masada gösterilmediği betimlerden oluşmaktadır. Bu sahne şemasının 

ilk örneklerine Karolenj sanatı kabartmalarında rastlanmaktadır.27 X. yüzyılın 

başlarına tarihlenen ve üç şerit halinde üç İncil öyküsünün işlendiği bir fildişi İncil 

kapağının üst kısmında bu tema da betimlenmiştir (Resim 6). Kabartmanın sol 

yanında bir masanın etrafında davetlileri temsil eden altı figür ve onlara şarap 

kadehlerini sunan iki hizmetçi; sağ yanda ise bir eliyle ziyafet masasını işaret ederek 

şarabın bitişini bildiren Meryem, masanın altında yer alan altı küpü kutsayan İsa ve 

onun ardında üç havarisi görülmektedir. Yine Karolenj döneminden 1020-30 

yıllarına ait Aureus Codexi’nde (Resim 7) aynı biçimde sahne ikiye bölünmüş, 

pencere ve kapı birimlerinin oluşturduğu mimari bir düzenleme ile belirtilmiş kapalı 

bir mekanda ziyafet masası ve davetliler; mimari elemanların kullanılmaması 

nedeniyle dış mekan olarak tanımlanabilecek kısımda ise Meryem, küpleri suyla 

dolduran bir hizmetçi ve İsa ile havarileri betimlenmiştir. Bu minyatürde kabartma 

örneğinden farklı olarak küplerin suyla dolduruluşu aşaması da sahnede 

gösterilmiştir. 

İsa’nın ziyafet masasında gösterilmediği bu gösterim biçimi, genellikle kitap 

resimlerinde olmak üzere XV. yüzyıla dek varlığını sürdürmüştür. Örneğin XIII. 

yüzyılın sonlarına tarihlenen bir Fransız minyatüründe, İsa yine masada değil 

küplerin başındadır (Resim 8). Bir hizmetçi İsa’nın kutsadığı küpleri suyla 

doldurmaktadır. Bu kez sahnede Meryem gösterilmemiştir.  

                                                 
27 Schiller, a.g.e., s. 163. 
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II.A olarak adlandırılan kalıpta, evlilik teması ya da düğüne ilişkin bir 

gösterim motifi olarak sahnede yer alan ziyafet masası, İsa’nın masada bulunmayışı 

nedeniyle ikincil bir önem taşımaktadır. Bu betimlerde Kalıp I’de olduğu gibi İsa 

yine küplerin başında betimlenmiş, kimi zaman annesi Meryem ve havarileri ona 

eşlik etmiştir. Dolayısıyla İsa’nın küpleri kutsayışının gösterilmesiyle suyun şaraba 

çevrilişi eylemi vurgulanmış, öte yandan ziyafet masasının varlığıyla ise söz konusu 

mucizenin bir düğünde gerçekleştiği belirtilmiştir.  

II.B: 

Batı sanatında XII. yüzyıldan itibaren İsa’nın ziyafet masasında bulunduğu ve 

bu nedenle ziyafet masasının sahnenin önemli bir gösterim motifi haline geldiği 

Kana Düğünü betimlerine rastlanmaktadır. Bu gösterim biçiminin erken öneklerinde 

Son Akşam Yemeği sahnelerine paralel biçimde28 İsa genellikle masanın merkezinde 

gösterilmiştir. Yaklaşık 1140 yılına tarihlenen, Salzburg Okulu’na ait Periskoplar 

Kitabı’nda (Resim 9) masanın merkezinde diğer figürlerden daha büyük gösterilen 

İsa, onun solunda başlarındaki haleden anlaşıldığı üzere Meryem ve bir havari, 

sağında ise gelin ve damat olarak tanımlanabilecek bir erkek ve bir kadın figürü 

betimlenmiştir. Masanın alt kısmında küpleri suyla dolduran ve elinde kadeh taşıyan 

iki hizmetçi görülmektedir. Schiller, bu minyatürdeki gösterim biçimini özellikle 

İsa’nın masanın merkezindeki konumu nedeniyle geç Ortaçağ’ın Son Akşam Yemeği 

sahneleriyle ilişkilendirmiş, Kana Düğünü’nde suyun şaraba dönüşmesi ile Son 

Yemek’te şarabın İsa’nın kanını temsil edişi arasındaki koşutluğa dikkat çekmiştir.29    

İsa’nın masanın merkezinde yer aldığı gösterim biçimi çok kısa bir süre 

varlığını sürdürmüş, XII. yüzyılın ortalarından itibaren İsa’nın masadaki davetliler 

arasında çoğu zaman da masanın başında betimlendiği örnekler görülmeye 

başlamıştır. Winchester Katedrali için resimlenen Winchester İlahi Kitabı’ndaki 

minyatür, İsa’nın masanın merkezinde yer almadığı en erken örneklerden biridir 

(Resim 10). Bu resim kompozisyon tasarımı açısından daha erken tarihli betimlerle 

karşılaştırıldığında oldukça farklı bir sahne sunmaktadır. Minyatür ustası sahneyi 

ikiye bölmüş, üst kısımda dönemin Anglosakson tarzını yansıtan giysiler içindeki 

davetlileri ve sağ yanda Meryem ile İsa’nın bulunduğu ziyafet masasını resmetmiştir. 

                                                 
28 A.e., s. 164; Murray, a.g.e., s. 93. 
29 Schiller, a.g.e., s. 164. 
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Alt kısımda ise bir yanda kuyudan su çeken bir hizmetçi, diğer yanda küpleri bir 

merdivenden ziyafet mekanına taşıyan iki hizmetçi, sol yanda ise küplerin 

yerleştirildiği bir dolabın yanında başka bir hizmetçi görülmektedir. Winchester İlahi 

Kitabı’ndaki bu betimleme anlayışı, sanatçının Kana Düğünü öyküsüne getirdiği 

ilginç ve sıra dışı bir yorum olarak değerlendirilmiştir.30     

XIII. yüzyıl, Kana Düğünü’nde evlenen çifte ilişkin apokrif öykülerin önem 

kazandığı bir dönemdir. Yuhanna İncili Kana kentinde gerçekleşen, Meryem, İsa ve 

havarilerin konuk olduğu bir düğünden söz etmekte ancak gelin ve damat konusunda 

hiçbir bilgi vermemektedir. Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren kanonik 

İncillerin detaylı bilgi vermediği ya da sessiz kaldığı olaylarla ilgili pek çok apokrif 

metnin kaleme alındığı bilinmektedir. Üstelik bu apokrif anlatıların birçoğu 

genellikle Kilise tarafından hoş görülmüş ve Hıristiyan sanatı ikonografisinde yer 

bulmuştur.31 Geç Ortaçağ döneminde, İsa ve azizlerin yaşamlarına ilişkin apokrif 

öyküler detaylı anlatımlarla zenginleştirilerek ağırlık kazanmıştır. Bu dönemin dinsel 

yazınında dikkat çekici bir apokrif öyküye rastlanmaktadır. XIII. yüzyılın ikinci 

yarısına tarihlendirilen ve Aziz Bonaventura’ya (1221-74) atfedilen,32 Fransisken 

yazınına ait İsa’nın Yaşamı Üzerine Meditasyonlar adlı geç Ortaçağ yapıtında Kana 

Düğünü’nde evlenen kişinin İncil yazarı Yuhanna olduğu belirtilmiştir. Anlatıya 

göre, Meryem, Zebedi’nin karısı ve Yuhanna’nın annesi olan Mary Salome’nin kız 

kardeşidir. Salome, birkaç gün sürecek olan düğün hazırlıkları için kardeşi Meryem’i 

                                                 
30 Kristine Edmonson Haney, The Winchester Psalter: An Iconographic Study, Great Britain, 
Leicester University Press, 1986, s. 107.  
31 Mâle, a.g.e., s. 206. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kaleme alınan ve kanonik İncillerde kısaca 
değinilen öykülerin zenginleştirilerek anlatıldığı apokrif İnciller, genel olarak Mısır ve Suriye 
kökenlidir. Bu öykülerin ağırlık noktasını, İncil’in çok kısa biçimde yer verdiği İsa’nın çocukluk 
dönemi oluşturmaktadır. Bu metinlerin kaleme alınışı, genellikle ilk Hıristiyanların İsa’nın yaşamını 
daha detaylı biçimde bilme arzusuna bağlanmıştır. Öte yandan Yuhanna İncili’ndeki bir sözün de bu 
apokrif metinler için bir çıkış noktası olabileceği öne sürülmektedir: “İsa’nın yapmış olduğu başka 
pek çok iş vardır. Bunlar ayrı ayrı yazılmış olsaydı, sanırım, yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.” 
(Yuhanna 21: 25). Erken döneme ait bu öyküler Ortaçağ boyunca etkili olmuş, özellikle XII. ve XIII. 
yüzyılların dinsel yazını bu öyküleri yeniden yorumlamıştır. Hıristiyan sanatı ve apokrif öyküler 
arasındaki ilişki için bkz: David R. Cartlidge, J. Keith Elliot, Art and the Christian Apocrypha, 
London and New York, Routledge, 2001. 
32 İsa’nın Yaşamı Üzerine Meditasyonlar XVIII. yüzyıla kadar Aziz Bonaventura’nın yapıtlarından 
biri kabul edilmiş; ancak daha sonra “Pseudo” (Sahte) Bonaventura olarak adlandırılmıştır. Öte 
yandan araştırıcılar metnin yazarının XIII. yüzyılın ikinci yarısında Toscana bölgesinde yaşayan 
Fransisken bir rahip olduğunu öne sürmüşlerdir. Bazı yayınlarda ise yapıtın 1290-1310 yılları arasında 
S. Gimignanolu Giovanni tarafından yazılmış olabileceğine değinilmiştir. Bkz.: Millard Meiss, 
Painting in Florence and Siena after the Black Death: The Arts, Religion, and Society in the 
Mid-Fourteenth Century, Princeton, Princeton University Press, 1978, s. 148.  
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çağırmıştır. Bu durum, Meryem, İsa ve havarilerin düğündeki varlığını ve aynı 

zamanda hizmetçilerin şarabın bitişini Meryem’e haber verişlerinin nedenini ustaca 

açıklamaktadır. Metin gelinin kimliğine ilişkin bir bilgi vermez, ancak düğünün 

sonunda Yuhanna’nın İsa’yı izlemek için gelini terk ettiğine değinmektedir:33  

 

“(…) Ziyafet bittiğinde İsa Yuhanna’yı yanına çağırdı ve ‘Karını bırak ve daha yüce 

bir evliliği sana göstermem için beni izle’ dedi. Yuhanna O’nu izledi. İsa’nın düğündeki 

varlığı, dünyevi / bedensel evliliği onayladığını gösterir; ancak İsa’nın Yuhanna’yı 

çağırmasının ardından dinsel / tinsel evliliğin dünyevi olandan daha değerli olduğunu 

anlamalısınız. (…)”34    

 

Meditasyonlar’da geçen İncil yazarı Yuhanna’nın İsa’nın takipçisi olmak için 

düğününü ve gelini terk ettiğine ilişkin anlatı, erken Hıristiyan dönemine ait apokrif 

öykülere dayandırılmaktadır.35 Hatta bu anlatıların etkisiyle Yuhanna bakirliğini 

koruyan bir figür olarak önem kazanmıştır.36 VIII. yüzyılda Aziz Bede’nin (672/73-

735) kaynaklık ettiği37 bir Ortaçağ geleneği, erken dönem apokrif öykülerinin 

aktardığı söz konusu düğünü, Yuhanna İncili’nde geçen Kana Düğünü olarak 

tanımlamıştır. Bede’nin yorumu, Albertus Magnus, Aquinolu Tommaso, Beauvaisli 

Vincent, Bonaventura gibi birçok XIII. yüzyıl yazarı tarafından başka detaylar 

eklenerek yinelenmiştir.38 Dominiken yazının en önemli temsilcilerinden Jacobus de 

Voragine’nin (1227-98) Meryem, İsa ve azizlerin yaşamlarına ilişkin öyküleri bir 

araya getirdiği Altın Efsane adlı metni (1275), gelinin kimliğiyle ilgili bilgi vermesi 

                                                 
33 Pseudo-Bonaventura, Meditations on the Life of Christ: An Illustrated Manuscript of the 
Fourteenth Century, Çev. Isa Ragusa, Rosalie B. Green, Princeton, Princeton University Press, 
1961, s. 140-151.  
34 A.e., s. 149-150. 
35 Yuhanna’nın bakir bir yaşam sürdüğüne ilişkin anlatının en erken tarihli kaynağı, II. yüzyıla ait 
apokrif bir metin olan Yuhanna’nın İşleri kabul edilir. Bu metinde Yuhanna, İsa’nın sunduğu ve asla 
sona ermeyen, eşsiz bir “kutsal evlilik” olgusundan söz etmektedir. Bkz.: J.K. Elliot, The Apocryphal 
New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation, 
Oxford, Oxford University Press, 1994, s. 347; Latin Kilise Babası Hieronymus da Kutsal Kitap’ın 
Latince çevirisi olan Vulgata’sında (390-405), İncil yazarı Yuhanna’nın bakirliğine değinmiştir. Bkz.: 
John Chapman, Notes on the Early History of the Vulgate Gospel, Oxford, 1908, s. 228-29. 
36 Robert H. Rough, “Enrico Scrovegni, the Cavalieri Gaudenti, and the Arena Chapel in Padua”, The 
Art Bulletin, Vol.62, 1980, s. 33. 
37 James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, London, John Murray, 1991, s. 200; 
Mâle, a.g.e., s. 221; Rough, a.y. 
38 Rough, a.y., Mâle, a.g.e., s. 208. 
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açısından dikkat çekicidir. Erken Hıristiyan döneminin yazarlarını referans gösteren 

metin, İncil yazarı Yuhanna ile Mecdelli Meryem’in (Maria Magdalena) nişanlı 

olduğunu ve İsa’nın isteği üzerine Yuhanna’nın düğünü terk ettiğini anlatmaktadır.39 

Voragine bu noktada bazı yazarların, damadın kendisini terk etmesi üzerine Mecdelli 

Meryem’in öfkelenerek günahkar bir yaşam sürdüğünü belirttiklerine değinmiş; 

ancak bu yorumun yanlışlığını dile getirmiştir. Yazara göre, Mecdelli Meryem bu 

evliliğin ardından tüm yaşamı boyunca bakire kalmış ve yaşamının geri kalanını 

İsa’nın annesi Meryem’e eşlik ederek geçirmiştir. Öte yandan Altın Efsane’nin 

“Meryem’in Doğumu” bölümünde Zebedi’nin karısı ve Yakup ile Yuhanna’nın 

annesi Mary Salome, Bonaventura’nın metninde olduğu gibi Anna’nın kızı ve 

Meryem’in kız kardeşi olarak tanıtılmıştır.40 Dolayısıyla söz konusu Ortaçağ 

metinlerine göre, İncil yazarı Yuhanna, İsa’nın kuzenidir; Kana’daki evlilik töreni de 

bir aile kutlamasıdır.  

Kana Düğünü’ndeki evlilik teması, bu mucizenin dinbilimsel 

açımlamalarında da vurgulanan bir noktadır. İsa’nın ilk mucizesini bir düğün 

töreninde gerçekleştirmesi, evlilik olgusunun kutsanışı biçiminde yorumlanmıştır.41 

Öte yandan Kana’daki evlilik Kilise tarafından İsa ile Kilise arasındaki birleşmenin 

sembolik ifadesi kabul edilmiş ve bu sembolizm bağlamında damat İsa’nın kendisi, 

gelin ise Kilise olarak tanımlanmıştır.42  

Kökeni VIII. yüzyılda Aziz Bede’ye kadar uzanan ve Kana Düğünü’nde 

evlenen çifti İncil yazarı Yuhanna ve Mecdelli Meryem olarak tanıtan Ortaçağ 

geleneği, XIII. yüzyıl dinsel metinlerinin ikonografik temalar üzerindeki etkisine 

bağlı olarak sanatta da karşılığını bulmuştur. XIV. ve XV. yüzyıllarda, kimliklerine 

ilişkin yorumlara koşut biçimde gelin ve damat figürlerinin ya da evliliğe ilişkin 

motiflerin önem kazandığı Kana Düğünü betimlerine rastlanmaktadır. Bu noktada 

göze çarpan ilk anıtsal örnek, Giotto’nun Arena (Scrovegni) Şapeli’ndeki freskidir 

(1305-6). Meryem ve İsa’nın yaşamından öykülerin otuz sekiz fresk halinde çevrim 

                                                 
39 Jacobus de Voragine, The Golden Legend, Çev. Granger Ryan-Helmut Ripperger, New 
Hampshire, Ayer Company, 1991, s. 363.  
40 A.e., s. 520-21. 
41 Lockyer, a.g.e., s. 161. 
42 Graham H. Twelftree, Jesus: The Miracle Worker, Illinois, InterVarsity Press, 1999, s. 194; 
Richard C. Trench, Notes on the Miracles of Our Lord, London, Kegan Paul, Trench, Trübner&Co., 
1895, s. 123. 
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olarak işlendiği şapelde, sanatçı İsa’nın iki mucizesine yer vermiştir: Kana Düğünü 

ve Lazarus’un Diriltilişi. Giotto’nun yapıtı (Resim 11), Yuhanna’nın evlilik ziyafeti 

olarak tasarlanmıştır.43 Duvarlar, üst yapıdaki korkuluk ve kapı gibi mimari 

birimlerin kullanılmasıyla tanımlanan bir iç mekanda düğün ziyafeti resmedilmiştir. 

Sol yanda masanın ucunda İsa, sağ yanda ise kapıya yakın kısımda Meryem 

görülmektedir. İsa’nın yanındaki genç ve sakalsız figür, damat Yuhanna’dır. 

Yuhanna’nın İsa’nın hemen yanında yer alışı, Son Akşam Yemeği sahnelerindeki 

konumunu çağrıştırmaktadır. Öte yandan Yuhanna’nın masadaki bu konumu, İsa’nın 

takipçisi olma seçiminin bir işareti olarak da yorumlanmıştır.44 Onun yanında yer 

alan yaşlı figür, başındaki haleden anlaşıldığı üzere düğüne çağrılan İsa’nın 

havarilerinden birisidir.45 Bu havari figürü bazı yayınlarda Andreas,46 bazılarında ise 

Petrus47 olarak adlandırılmıştır. Betimlenme özelikleri dikkate alındığında, uzun 

gümüşi renkteki saç ve iki yana ayrılmış sakal havari Andreas’ın atribüleri 

arasındadır.48 Bununla birlikte  şapeldeki başka sahnelerde Petrus figürünün daha 

farklı biçimde resimlenmesi ve aynı figürün Son Akşam Yemeği sahnesinde öteki 

havariler arasında yer alışı, söz konusu havarinin Andreas olduğu düşüncesini 

güçlendirmektedir. Yaşlı havarinin yanında oturan, başında çiçek demeti taşıyan ve 

yüzü sahnenin sağ yanına dönük biçimde gösterilen kadın figürü, ziyafetin yapıldığı 

evin hanımı olan Yuhanna’nın annesi Mary Salome olmalıdır.49  

Masanın merkezinde, Meryem ile kız kardeşi arasında oturan heybetli kadın 

figürü genellikle gelin olarak yorumlanmıştır. B. Cömert’e göre ise İsa’nın 

karşısındaki figür gelindir ve İsa tarafından kutsanmaktadır.50 Arkası dönük biçimde 

gösterilmiş hizmetçi kadın masaya servis yaparken resimlenmiştir. Sahnenin sağ 

yanında altı küpün başında iki hizmetçi yer alır. Küplerin arkasında şişman bir erkek 

                                                 
43 Rough, a.y., s. 33; Schiller, a.g.e., s. 164. 
44 Rough, a.y. 
45 Söz konusu figür bazı araştırıcılar tarafından Yusuf olarak tanımlanmıştır. Ancak Batı sanatındaki 
Kana Düğünü betimlerinde, Yusuf sahnede gösterilen figürler arasında yer almaz. Yusuf’un sahnede 
yer alışı, Bizans sanatına özgü bir betimleme anlayışıdır. Bu konuda bkz.: Dionysius of Fourna, The 
‘Painter’s Manual’ of Dionysius of Fourna, Çev. Paul Hetherington, London, The Sagittarius Press, 
1981, s. 33    
46 Rough, a.y., s. 34. 
47 Bedrettin Cömert, Giotto’nun Sanatı, Ankara, De Ki Basım Yayım Ltd., 2006, s. 154. 
48 Clara Erksine Clement, Legendary and Mythological Art, London, Bracken Books, 1994, s. 43.  
49 Rough, a.y., s. 34. 
50 Cömert, a.g.e, s. 154. 
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figürü dikkati çeker. Elindeki kadehten şarabın tadına bakan bu figür, Yuhanna 

İncili’nde sözü edilen ziyafet reisidir. Resmin odak noktalarından birini oluşturan 

ziyafet reisi, ilk kez Giotto tarafından sahneye eklenen bir gösterim motifi olarak 

kabul edilmektedir.51 Meryem, Mary Salome, Yuhanna bakışlarını ziyafet reisinin ve 

dolayısıyla küplerin bulunduğu noktaya yöneltmişlerdir. Giotto’nun yapıtında, 

küplerin başında ve elindeki kadehi ağzına doğru götürürken resmedilen ziyafet reisi, 

bu betimlenme biçimi nedeniyle suyun şaraba dönüşmesi olayına tanıklık etmektedir. 

L.M. Bongiorno, Arena Şapeli’ndeki fresklerde resimlenen mimari elemanların 

sembolik anlamları üzerine kaleme aldığı çalışmasında, sahnedeki yuvarlak kemerli, 

yalın kapının Tevrat’ı (Eski Ahit); üst yapıdaki korkuluk süslemeleri ile korkuluğun 

üzerindeki kadehlerin ise İncil’i (Yeni Ahit) sembolize ettiğine değinmektedir.52   

Giotto’nun yapıtının ardından anıtsal sanatta görülen Kana Düğünü betimleri 

genellikle Giotto’nun kompozisyon anlayışını izlemektedir. Bu noktada Giusto de 

Menabuoi’nin Padova Vaftizhanesi’ndeki 1378 tarihli freskinden söz edilebilir. 

Kutsal Kitap öykülerinin resimlendiği vaftizhanede İsa’nın ilk mucizesine de yer 

verilmiştir. Mekan tasarımı ve figürlerin masaya yerleştirilmesi açısından Giotto’yu 

anımsatan yapıt, davetli ve hizmetçi sayısının artışıyla dikkati çekmektedir (Resim 

12). L biçimli masanın sol yanında İsa, damat Yuhanna, ikisi havari olmak üzere dört 

erkek figürü daha yer almaktadır. Söz konusu iki havariden damadın yanında oturan 

Andreas, diğeriyse Petrus olmalıdır. Masanın merkez kabul edilecek noktasında 

Meryem ve onun yanında dört kadın figürü görülmektedir. Meryem’in yanında 

oturan kadın olasılıkla gelindir. Sahnenin ön planında küplerin suyla dolduruluşu ile 

bir hizmetçi tarafından sunulan şarabın tadına bakan ziyafet reisi betimlenmiştir. 

Menabuoi’nin yapıtında göze çarpan en önemli noktalardan biri, figürlerin 

yüzlerindeki şaşkınlık ve özellikle bazı figürlerin bakışlarının İsa üzerinde 

odaklanmasıdır. Davetliler ve hizmetçilerin jestleri, suyun şaraba dönüşümüne 

tanıklık edildiğini vurgulamaktadır.     

Giotto ve Menabuoi’nin yapıtlarında görüldüğü gibi, Kana Düğünü, erken 

Rönesans döneminde İsa’nın yaşamından öykülerin resmedildiği kiliselerin çevrim 
                                                 
51 Anna Jameson, Lady Eastlake, The History of Our Lord: As Exemplified in Works of Art, 
London, Longman, Gren, Roberts&Green, 1864, s. 355; Rough, a.y., s. 34. 
52 Laurine Mack Bongiorno, “The Theme of the Old and the New Law in the Arena Chapel”, The Art 
Bulletin, Vol.50, 1968, s. 16.  
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sahnelerinde işlenen bir temadır. XV. yüzyılın sonlarına doğru bu temanın özel 

siparişler için resmedilmeye başlandığı görülmektedir. Bunun ilk örneklerinden biri, 

Kuzey Rönesansı’nın en önemli temsilcilerinden biri olan Hieronymus Bosch’un 

1490’lı yıllara tarihlendirilen pano resmidir. Araştırıcıların genel kanısına göre, yapıt 

İspanya Prensesi Juana ile Avusturya Prensi I. Philip’in evlilikleri (1496) anısına 

sipariş edilmiştir.53 Bosch’un resminde evlilik töreni zengin süslemeleriyle göze 

çarpan ve dönemin tavernalarını çağrıştıran bir mekanda geçmektedir (Resim 13). 

Davetliler yine L biçimli bir masanın etrafındadır. İsa bu kez masanın başında değil, 

iki davetlinin arasında betimlenmiştir. Giysileriyle kimlikleri vurgulanan gelin ve 

damat ciddi bir tavır içinde Meryem’in yanında yer almışlardır. Damat, sanatçının 

Berlin-Gemaldegalerie’de bulunan İncil Yazarı Yuhanna Patmos’ta (1485) adlı 

yapıtındaki Yuhanna figürünün kopyasıdır. Bu durum, Bosh’un zihnindeki damat 

figürünün Yuhanna olduğuna ilişkin bir kanıt niteliğindedir. Sahnenin ön planında 

görülen küpler ve bir küpü suyla dolduran hizmetçi, alışılagelmiş bir biçimde 

mucizeye işaret etmektedir. 

Bosch’un yapıtı, Kana Düğünü betimlerinde rastlanılan klasik gösterim 

motiflerinin yanı sıra içinde başka öğeler de barındırmasıyla dikkati çeker. Arka 

planda üst kısımda görülen müzisyen, masadaki bazı davetliler, arkası dönük biçimde 

betimlenmiş, başındaki tacıyla bir prensi çağrıştıran çocuk figürü, masaya servis 

edilen domuz başı ve kuğu, söz konusu öğelere örnek verilebilir. Eğretilemeler ve 

karşıtlık oluşturan öğelerin, katı bir ahlakçı olan Bosch’un sanat anlayışındaki yeri 

bilinmektedir. Resimde göze çarpan bazı motifler de sanatçının bu yaklaşımına 

bağlanmış ve özellikle Yahudiliğe ilişkin öğelerin vurgulandığını belirten görüşler 

öne sürülmüştür.54 Yahudilikle ilişkilendirilen motiflerden biri, masada yer alan bazı 

davetlilerdir. İsa’nın ortalarında yer aldığı iki kişi ve masanın sol yanında oturan 

figürler, giysileri ve başlıklarıyla Yahudileri çağrıştırmaktadır. Sağ tarafta masanın 

ucunda görülen figür, elinin arkasında duruşu nedeniyle Son Akşam Yemeği 

sahnelerinde Yahuda’nın betimlenme biçimini anımsatır. Hizmetçilerin servis ettiği 

domuz başı ve kuğu, Yahudilere yasaklanan yiyecekler arasındadır. Domuz başının 

                                                 
53 Johannes Hartau, “Bosch and the Jews”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Vol.XXVII, 2005, s. 50.  
54 A.y., s. 46. 
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üstünde görülen hilal biçimli ay, yine Yahudiliğin ve aynı zamanda sapkınlığın 

sembolü olarak yorumlanmaktadır.55 Öte yandan İsa’nın ilk mucizesini 

gerçekleştirdiği Kana Düğünü’nün Ortaçağ düşüncesinde ahlaksızlıkla 

özdeşleştirilen bir tavernada betimlenişi, kutsallık ve dünyasallık arasındaki 

karşıtlığa işaret ederek Bosch’un sanat anlayışının izlerini taşımaktadır.  

Kraliyet evlilikleri anısına sipariş edilen Kana Düğünü resimlerine başka bir 

örnek, Katolik Kralların Ustası’na ait 1497 tarihli yapıttır. Avusturya Prensesi 

Margaret ile İspanya Prensi Juan’ın evlilikleri için gerçekleştirilen56 resimde, düğün 

ziyafeti bir Flaman iç mekanına taşınmıştır (Resim 14). Masada Meryem, İsa, ziyafet 

reisi, gelin ve damat görülmektedir. Sanatçı bir hizmetçinin sunduğu kaseyi şüpheci 

bir bakışla kabul eden ziyafet reisini masanın merkezine yerleştirmiştir. İsa, masanın 

önündeki küpleri kutsarken, Meryem dua eder biçimde, gelin ve damat ise saygılı bir 

ifade içinde gösterilmiştir. Masadaki figürlerin jestleri ve ön planda görülen 

hizmetçinin küpleri işaret edişi mucizenin gerçekleştiğini ifade etmektedir. Flaman 

ve İspanyol kültürlerine ilişkin birçok öğeyi barındıran yapıt, Kana Düğünü 

sahnelerine yeni gösterim motifleri eklemiştir. Galeride yer alan trompetçiler, arka 

planda hizmetçilerin görüldüğü mutfak, yatak odası, mutfaktan bir Flaman kentine 

açılan kapı ve pencere gibi motifler, Kana Düğünü sahneleri için farklı bir 

kompozisyon tasarımı önermektedir. Yapıtta göze çarpan öğelerden biri de arka 

plandaki Musa heykelidir. Damadın arkasında şaşkınlıkla ziyafet masasına doğru 

bakan ve betimleniş biçimleriyle Yahudileri temsil eden figürlerle ilişkilendirilen bu 

Musa heykeli, Yahudilerin İsa’nın mucizelerine şüphecilikle yaklaşmalarına karşın 

Musa’nın bu ilk mucizeye tanıklık edişinin işareti olarak yorumlanmıştır.57  

Gerard David’in 1503 tarihli Kana Düğünü resmi, sahneye bağışçıların 

katılması açısından önem taşımaktadır. Jan de Sedano tarafından sipariş edilen 

yapıtta, dönemin giysilerini taşıyan figürler sütunlarla dışarıya açılan bir mekanda 

gösterilmiş ve sahnenin iki yanında diz çökmüş bağışçılar (Sedano ailesi) bu ziyafete 

eşlik etmiştir (Resim 15). Yapıtın sipariş edilme nedeni, Kana Düğünü temasının 

                                                 
55 A.y., s. 47. 
56 Jonathan Brown, Richard G. Mann, Spanish Paintings of the Fifteenth through Nineteenth 
Centuries: The Collections of the National Gallery of Art Systematic Catalogue, Washington, 
National Gallery, Cambridge University Press, 1990, s. 94. 
57 Hartau, a.y., s. 50. 
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anlamsal yorumu açısından dikkat çekicidir. Jan de Sedano’nun 1503 yılında 

Bruges’daki Kan Kardeşliği Cemiyeti’ne katılışının anısına58 gerçekleştirilen resim, 

bağışçının bu temayı sipariş nedeni düşünüldüğünde Kana Düğünü mucizesindeki 

Ökaristik anlam ile kan kardeşliği olgusu arasında kurulan ilişkiyi vurgulamaktadır. 

Kana Düğünü sahnelerindeki gösterim biçimleri konu edildiğinde Kuzey 

Rönesansı’nın temsilcilerinden Vermeyen’in 1530’lara tarihlenen yapıtına değinmek 

gerekir. Avusturya Kraliçesi Margaret’in saray ressamı olan Vermeyen, Kraliçe’nin 

siparişi olan resminde İsa’nın da bulunduğu bir yemek sahnesi betimlemiştir (Resim 

16). İsa’nın ilk mucizesinin gösteriminde su küplerinin sahnenin en önemli atribüsü 

olduğu dikkate alındığında, küplerin yokluğu nedeniyle yapıtın ilk bakışta Kana 

Düğünü olarak adlandırılması güç görünmektedir. Ancak yapıta ilişkin yayınlarda, 

resim Kana Düğünü olarak adlandırılmış, hatta figürlerin kimlikleri de saptanmıştır.59 

Masadaki tabağa elini uzatan İncil yazarı Yuhanna, yanında yer alan kadın ise gelin 

Mecdelli Meryem’dir. Evlenen çiftin solunda Petrus ve Andreas olarak tanımlanan 

iki havari ve onların yanında da bir müzisyen görülmektedir. Ön planda 

alışılagelmişin dışında açık ve dağınık saçlarıyla dikkati çeken ama aynı zamanda 

geleneksel biçimde mavi ve kırmızı giysiler içinde betimlenen Meryem, şarabın 

bitişini haber veren hizmetçiyle diyalog halindedir. Küpler sahnede yoktur; ancak 

Meryem’in bakışlarını yönelttiği nokta küplerin varlığına işaret etmektedir. Öte 

yandan sahneyi çevreleyen karanlık ziyafetin gece yapıldığını göstermektedir. 

Vermeyen’in özellikle küpleri sahnede göstermeyerek klasik betimleme anlayışının 

dışına çıktığı bu yapıtı, evlilik ziyafetini resmetmek yerine Yuhanna’nın İsa’yı 

izlemek için gelini terk ederek yeni bir yaşam seçişi üzerine odaklanan bir Kana 

Düğünü betimi olarak değerlendirilmiş,60 Yuhanna’nın bakışlarını doğrudan İsa’ya 

yöneltmesi de bu bağlamda yorumlanmıştır. 

                                                 
58 John Oliver Hand, Martha Wolff, Early Netherlandish Painting: The Collections of the National 
Gallery of Art Systematic Catalogue, Washington, National Gallery of Art and Cambridge 
Univeristy Press, 1986, s. 63.  
59 Henk van Os v.d., Netherlandish Art in the Rijksmuseum: 1400-1600, Amsterdam, Waanders 
Publishers, 2000, s. 150; Wouter Kloek, Rijksmuseum Amsterdam: Highlights from the 
Collection, Amsterdam, Rijksmuseum-Stichting, 1995, s. 12. 
60 Os, a.g.e., s. 150. Vermeyen’in yapıtına Saksonyalı Ludolphus’un İsa’nın Yaşamı (XIV. yy.) adlı 
apokrif metninin kaynaklık ettiği öne sürülmüştür. Ludolphus’un metninde Yuhanna’nın İsa’yı 
izlemek için gelini terk edişi ve yeni bir yaşama başlayışı vurgulanmıştır. Bkz.: Ludolphus of Saxonia, 
Vita Christi, Çev. Mary Immaculate Bodenstedt, Austria, Universitat Salzburg, 1973, s. 26. 
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XVI. yüzyılın başlarından itibaren Kana Düğünü, özellikle İtalya’da manastır 

yemekhaneleri için sık işlenen bir tema haline gelmiş61 ve bu durum Avrupa’nın 

diğer bölgelerine yayılarak XVII. yüzyıl sanatında da sürdürülmüştür. Böylece Son 

Akşam Yemeği’nin yanı sıra İsa’nın ilk mucizesini gerçekleştirdiği düğün de İncil’de 

geçen bir yemek sahnesi olarak manastır yemekhanelerinde yerini almıştır.62 Kana 

Düğünü’nün manastırlarda betimlenen bir tema haline gelişi ile sahnenin kalabalık 

ve görkemli bir ziyafete dönüşmesi aynı sürece işaret eder. Garofalo’nun Ferrara 

kentindeki San Bernardino Manastırı yemekhanesi için gerçekleştirdiği 1531 tarihli 

yapıt, evlilik ziyafetini görkemli bir mimari ortama taşımıştır (Resim 17). Gelin ve 

damat kompozisyonun merkezindedir, masanın sol tarafında yanındaki küpleri 

kutsayan İsa, onun arkasında Meryem ve havariler yer almaktadır. Sağ tarafta bir 

hizmetçinin şarap sunduğu ziyafet reisi ve yanında oturduğu yerden kalkmış biçimde 

şaşkınlıkla küplere bakan kadın figürü dikkati çeker. Masanın iki yanındaki 

hizmetçilerin yanı sıra arka planda ziyafet mekanına yemek taşıyan başka hizmetçiler 

ve müzisyenler betimlenmiştir.      

Karşı-Reformasyon hareketinin ilkelerini belirleyen Trento Konsili (1545-63) 

kararları kapsamında, Kana Düğünü’nde evlenen çifti Yuhanna ve Mecdelli Meryem 

olarak tanıtan geç Ortaçağ görüşü şiddetle eleştirilmiş63 ve bunun sonucunda gelin ve 

damadın kimliklerini vurgulayan betimleme anlayışı bütünüyle terk edilmiştir.  

XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Kana Düğünü temasının görkemli bir 

ziyafet sahnesine dönüştüğü görülmektedir. İsa ve Meryem’in yanı sıra dönemin 

giysileri içinde çok sayıda davetlinin ziyafet masasında yer aldığı, birçok hizmetçinin 

servis yaptığı, müzisyenlerin eşlik ettiği bu betimlerde genellikle görkemli bir 

mimari düzenleme resmedilmiştir. Bu kalabalık sahneler söz konusu olduğunda 

Venedik ekolünün ustalarından Veronese’ye değinmek gerekir. İncil’de geçen yemek 

sahnelerine eklediği ‘dünyasal’ motiflerle tanınan Veronese, San Giorgio Maggiore 

                                                 
61 Anna Jameson, Legends of the Madonna: As Represented in the Fine Arts, London, Longman, 
Gren, Roberts&Green, 1864, s. 277; Jameson, L. Eastlake, a.g.e., s. 355; Hall, a.g.e., s. 200. 
62 Manastır yemekhanelerinde İncil’de anlatılan yemek sahnelerinin resmedilişi, mekan-tema 
ilişkisinin yanı sıra rahip ve rahibelerin yemek sırasında İsa ve havarilerinin davranış biçimlerini 
örnek almaları olgusuna bağlanmaktadır. Bu yaklaşım, Meditasyonlar metninde İncil’deki yemek 
temalı öyküler anlatılırken İsa ile havailerinin davranışları ve jestlerine yapılan vurguya 
dayandırılmaktadır. Bkz.: Dominique Rigaux, “The FranciscanTertiaries at the Convent of Sant’Anna 
at Foligno”, Gesta, Vol.31, Monastic Architecture for Women, 1992, s. 94.  
63 Schiller, a.g.e., s. 164; Murray, a.g.e., s. 93. 
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Manastırı yemekhanesi için gerçekleştirdiği yapıtında (1562-63), oldukça görkemli 

bir mimarinin önünde, yalnız masada otuzun üstünde figürün yer aldığı bir ziyafet 

betimlemiş, merkezinde İsa ve Meryem’in bulunduğu masanın önüne müzisyenleri64 

yerleştirmiştir (Resim 18). Küpler ve ziyafet reisi kompozisyonun sağ yanına 

çekilerek sahnenin odak noktası olmaktan çıkarılmıştır. Masanın arkasında görülen 

korkuluğun ardında, ziyafet yemeğini servis etmek üzere hazırlıklar yapan çok sayıda 

hizmetçi yer almaktadır. Ayrıca ön planda cüceler, kedi, köpek, papağan gibi 

hayvanlar dikkati çeken motiflerdir. Veronese’nin yapıtında karşımıza çıkan ve Kana 

Düğünü sahnelerinin klasik betimleme tipinin dışına çıkan bu resimleme anlayışı, 

sanatçının yaşadığı dönemin Venedik festivallerini yapıtlarına yansıtışına 

bağlanmıştır.65     

* * * 

Veronese’nin ardından Tintoretto (1561), Mattia Preti (1655), Jan Steen’in 

(1656-76) de aralarında bulunduğu birçok Maniyerist ve Barok sanatçı tarafından 

resimlenen Kana Düğünü sahneleri, genel olarak kalabalık bir kompozisyon 

sunmakla birlikte kimi zaman küplerin varlığının vurgulanışıyla mucizenin 

öncüllendiği; kimi zaman ise sahneye egemen olan festival atmosferi nedeniyle 

temanın tanınmasının güçleştiği bir tasarım ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Veronese müzisyenler olarak, kendisi ile XVI. yüzyıl Venedik resminin ünlü ustaları Tintoretto, 
Jacopo Bassano, Tiziano’yu resmetmiştir: Andreas Priever, Paolo Caliari, called Veronese: Masters 
of Italian Art, Cologne, Könemann, 2000, s. 81.    
65 A.e., s. 80; W.R. Rearick, The Art of Paolo Veronese, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, s. 12. Veronese’nin özellikle İncil’de geçen yemek sahnelerine eklediği bu türden motifler, 
Karşı-Reformasyon hareketinin dinsel sanat ilkelerine uymaması nedeniyle Engizisyon tarafından hoş 
karşılanmamış ve sanatçının sorgulanmasına neden olmuştur. Veronese’nin Levi’nin Evinde Yemek 
adlı yapıtı için Engizisyon mahkemesine verdiği savunma metni için bkz: Elizabeth G. Holt, A 
Documantary History of Art: Michelangelo and the Mannerists, Vol.II, New York, A 
Doubleday&Anchor Books, 1958, s. 65-69; Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy: 1450-1600, 
Oxford, Oxford University Press, 1988, s. 116-7.    
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3.1.2. Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması  

(Kalabalığın Doyurulması) 
  
“Haberciler İsa’nın yanına döndüler. Ne yaptılar, ne öğrettilerse O’na anlattılar. İsa 

onlara ‘Gelin, yalnız başınıza ıssız bir yere çekilin ve bir süre dinlenin’ dedi. Çünkü gelen 

giden çoktu ve yemek yemeye bile olanak bulamıyorlardı. Böylece topluluktan ayrılıp bir 

tekneye binerek ıssız bir yere gittiler.  

Ama gittiklerini gören pek çok kişi onları tanıdı. Tüm kentlerden yaya olarak yola 

koyuldular; koşa koşa onlardan önce oraya ulaştılar. İsa kıyıya çıkar çıkmaz büyük bir 

toplulukla karşılaştı. Onlara karşı yüreği acımayla doldu. Çünkü çobanı olmayan koyunlar 

gibiydiler. Onlara pek çok şey öğretmeye başladı. 

Vakit ilerlemişti, öğrencileri İsa’ya gelip, ‘Burası ıssız bir yer’ dediler, ‘Vakit de 

ilerledi. Bunları sal da çevredeki çiftliklere, kasabalara gitsinler, kendilerine yiyecek satın 

alsınlar.’ İsa, ‘Siz onlara yiyecek verin’ diye yanıtladı. Öğrenciler, ‘Gidip iki yüz dinarlık 

ekmek mi satın alıp onlara yedirelim?’ dediler. İsa, ‘Kaç somun ekmeğiniz var?’ dedi, 

‘Gidin, bakın!’ Onlar da öğrenip ‘Beş somun ekmekle iki balık var’ dediler. İsa herkes küme 

küme yeşil çayıra otursun diye buyruk verdi. Yüzer, ellişer kişilik topluluklar oluşturarak 

yere oturdular.  

İsa beş ekmekle iki balığı eline aldı. Gözlerini göğe kaldırarak onları kutsadı. 

Ekmekleri böldü, insanların önüne koysunlar diye öğrencilere verdi. İki balığı da tüm 

topluluğa dağıttı. Herkes doyasıya yedi. Artakalan ekmek ve balıklardan on iki küfe dolusu 

topladılar. Ekmek yiyenler beş bin erkekti.” (Markos 6: 30-44; Matta 14: 13-21; Luka 9: 

10-17)66 

 
“Bu olaylardan sonra, İsa Taberiye diye tanınan Galile Denizi’nin karşı yakasına 

gitti. Büyük bir topluluk O’nu izliyordu; çünkü hastalar üzerinde gösterdiği belirtileri 

görmüşlerdi. İsa dağ yamacına çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Passah 

Bayramı yakındı. İsa gözlerini kaldırdığında büyük bir topluluğun kendisine doğru geldiğini 

gördü. Filippos’a, ‘Bunların yemesi için nereden ekmek alalım?’ diye sordu. Bu sözü onu 

denemek için söylemişti; çünkü kendisi ne yapacağını biliyordu.  

Filippos yanıtladı: ‘Her birinin ağzına bir lokma ekmek koyabilmesi için iki yüz 

dinarlık ekmek bile yetmez!’ Öğrencilerinden biri, Simon Petrus’un kardeşi Andreas, 

                                                 
66 Mucize anlatılarının referansları verilirken, ilk olarak alıntı yapılan İncil metni belirtilmiştir.  
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‘Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var’ dedi, ‘Ama bu koca topluluk için 

bu nedir ki!’ 

İsa, ‘Topluluğu yere oturtun’ dedi. Sık bir çayırlıktaydılar. Böylece sayısı yaklaşık 

beş bini bulan erkek yere oturdu. Bunun üzerine İsa ekmekleri aldı, teşekkür sunduktan sonra 

oturanlara dağıttı. Bunun gibi balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes iyice doyduktan 

sonra İsa öğrencilerine, ‘Artakalan parçaları toplayın’ dedi, ‘Hiçbir şey atılmasın.’ Onlar da 

topladılar. Beş arpa ekmeğinden artakalan parçalarla on iki küfe doldurdular.” (Yuhanna 6: 

1-13)  

 

“İsa öğrencilerini yanına çağırıp, ‘Topluluk için içim parçalanıyor’ dedi, ‘İşte üç 

gündür yanımdalar ve yiyecek bir şeyleri yok. Onları aç açına salıvermek istemiyorum. 

Olmaya ki, yolda giderken düşüp bayılsınlar!’ Öğrenciler, ‘Şu çöl yerde koca topluluğu 

doyuracak bunca ekmeği nereden sağlayalım?’ dediler. İsa onlara ‘Kaç ekmeğiniz var?’ diye 

sordu, ‘Yedi’ dediler, ‘Birkaç tane de küçük balık var.’ 

İsa topluluğa yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle birkaç balığı aldı, teşekkür 

sunduktan sonra bölüp öğrencilere verdi, öğrenciler de topluluğa. Herkes doyasıya yedi. 

Artakalan parçalardan da yedi sepet dolusu topladılar. Yiyenler dört bin erkekti. Kadınlarla 

çocuklar da ayrı.” (Matta 15: 32-38; Markos 8: 1-9) 

 
Dört İncil yazarının da değindikleri tek mucize olan Ekmek ve Balıkların 

Çoğaltılması mucizesinin, Matta ve Markos’un metinlerinde ikinci kez benzer bir 

öyküye yer verilmesi nedeniyle İncil’de altı anlatımı bulunmaktadır. İncil 

yazarlarının metinleri incelendiğinde anlatılar arasında benzerlikler kadar 

farklılıkların da olduğu göze çarpmaktadır. İsa’nın ekmek ve balıkları kutsayarak 

çoğaltması ve kalabalığın doyurulması noktasında dört İncil’in uzlaştığı, bazı 

detaylarda ise Snoptikler ile Yuhanna İncili arasında farklılıkların bulunduğu 

görülmektedir. Öte yandan Matta ve Markos’un metinlerinde yer alan ikinci öyküde, 

doyurulan kalabalığın sayısı, var olan ve artakalan yiyeceklerin miktarı 

değişmektedir. Metinler arasında gerçekleştirilen karşılaştırmalı okuma, aynı başlık 

altında anılan bu altı anlatının metin bağlamında67 iki alt başlık halinde ele alınması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır: 

                                                 
67 Metinler arasındaki doyurulan kalabalığın sayısına ilişkin farklılık, sahnenin gösterim biçimi 
açısından belirleyici bir öğe değildir. Bu nedenle ortaya konan iki alt başlık, salt metin bağlamında söz 
konusudur.  
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- Beş bin kişinin doyurulması (Matta 14: 13-21; Markos 6: 32-44; Luka 9: 10-

 17; Yuhanna 6: 1-13) 

- Dört bin kişinin doyurulması (Matta 15: 32-38; Markos 8: 1-9) 

Aşağıdaki tablo, metinler arasında doyurulan kalabalığın sayısına ilişkin 

ortaya çıkan farklılığın yanı sıra, Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesinde dört 

İncil yazarının uzlaştığı ve ayrıştığı noktaların belirlenmesi açısından yararlı 

olacaktır.   

 
 

Metin 
 

Var olan Yiyecek 
Artakalan 

Yiyecek 
 

Kalabalık 
Yiyecekleri 
Kalabalığa 

Dağıtan Kişi 
Matta 14: 13-21 5 ekmek ve 2 balık 12 küfe 5 bin erkek68     Havariler 

Matta 15: 32-38 7 ekmek ve birkaç balık 7 sepet 4 bin erkek     Havariler 

Markos 6: 32-44 5 ekmek ve 2 balık 12 küfe 5 bin erkek     Havariler 

Markos 8: 1-9 7 ekmek ve birkaç balık 7 sepet 4 bin kişi     Havariler 

Luka 9: 10-17 5 ekmek ve 2 balık 12 küfe 5 bin erkek      Havariler 

Yuhanna 6: 1-13 5 ekmek ve 2 balık 12 küfe 5 bin erkek         İsa 

 
Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren, Ekmek ve Balıkların 

Çoğaltılması mucizesi, İsa’nın ekmekleri kutsayışı, bölüşü ve havarilerine verişi 

olayına değinmesi nedeniyle Son Akşam Yemeği’nin ön belirimi kabul edilmiş ve bu 

noktadan hareketle Ökaristik sembolizm bağlamında yorumlanmıştır. Bu mucizenin 

Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren temel Ökaristik sembollerden biri olarak kabul 

edilişi, genellikle Yuhanna İncili’nin dinbilimsel açımlamaları üzerine 

temellendirilmiştir.69 Yuhanna, Snoptik İncillerden farklı olarak bu mucizenin 

ardından İsa’nın kendisini ‘Yaşam Ekmeği’ olarak tanımladığı bir anlatıya yer 

vermektedir. Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması olayının ardından İsa’yı izleyen 

topluluk ile İsa arasındaki konuşmanın aktarıldığı bu anlatıda İsa şu sözleri dile 

getirir: 

                                                 
68 Matta’nın iki anlatısında da doyurulan kalabalığın sayısı ‘kadınlar ve çocuklar hariç’ sözüyle ifade 
edilmektedir. 
69 Lamberton, a.g.e., s. 79; Smith, a.g.e., s. 130. 
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“(…) Size önemle belirtirim: İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği 

Ben’im. Atalarınız çölde mana yediler ama öldüler. Oysa gökten inen ekmek budur; isteyen 

ondan yesin ve ölmesin diye. Gökten inen diri ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza 

dek yaşayacaktır. Dünyanın yaşamı için vereceğim ekmek öz bedenimdir. (…) İnsanoğlunun 

bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmayacak. Bedenimi yiyip kanımı içenin 

sonsuz yaşamı vardır. Son gün onu ben dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım 

da gerçek içecektir. (…) Gökten inen ekmek budur. Ataların yiyip öldüğü manaya benzemez. 

Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.” (Yuhanna 6: 47-58)   

 

Yuhanna’nın ‘Yaşam Ekmeği’ anlatısında, ekmeğin İsa’nın bedenini temsil 

edişine değinmesi; Snoptiklerin ise İsa’nın ekmeği kutsayışı, bölüşü ve havarilerine 

verişi olayına yer vermesi Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesi ile Son Akşam 

Yemeği arasındaki ön belirim ilişkisini ortaya koymaktadır. Öte yandan Yuhanna’nın 

metninden hareketle Tevrat’ta anlatılan Man’ın Toplanışı70 öyküsü vurgulanarak 

Musa’nın ‘man’ ile kalabalığı doyurması, İsa’nın gösterdiği mucizenin ön belirimi 

olarak yorumlanmıştır.71 Ayrıca yine Tevrat’ta yer alan Elişa’nın Ekmeği Çoğaltması 

(II. Krallar 4: 42-44) öyküsü ile İsa’nın bu mucizesi arasında da bir ön belirim 

ilişkisi72 kurulmuştur.  

    İsa’nın bedenini sonsuz yaşamı sağlayan ‘Yaşam Ekmeği’ olarak tanıtan 

anlatı, Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesine Ökaristik olgunun yanı sıra 

başka anlam katmanları da yüklemiştir. İsa’nın bedenini simgeleyen ekmeğin 

çoğaltılması, İsa’nın dirilişiyle ilişkilendirilmiş, İsa’nın ekmekleri kutsayarak 

çoğaltması kendi bedenini de çoğaltmasının başka bir deyişle ölümünün ardından 

dirilişinin simgesi kabul edilmiştir.73    

 
 

                                                 
70 Çıkış 16: Kızıldeniz’i geçişlerinin ardından çölde aç kalan İsrailoğullarına Tanrı tarafından 
gönderilen ‘man’ın öyküsür. ‘Man’ hakkında detaylı bilgi için bkz.: Sayılar 11: 4-9. 
71 Schiller, a.g.e., s. 165; Murray, a.g.e., s. 302. 
72 Twelftree, a.g.e., s. 206; Geza Vermes, The Authentic Gospel of Jesus, London, Penguin Books, 
2003, s. 13. 
73 Émile Mâle, Religious Art in France, The Twelfth Century: A Study of the Origins of 
Medieval Iconography, Çev. Marthiel Mathews, New Jersey, Princeton University Press, 1978 (ilk 
baskı: 1922), s. 424; G.M. Bevan, Early Christians of Rome: Their Words and Pictures, London, 
The Macmillan Co., 1927, s. 77-78; Edwyn Clement Hoskyns, The Fourth Gospel, London, 
Faber&Faber, 1947, s. 281.    
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Gösterim Biçimleri: 

Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması, Ökaristik anlamı nedeniyle erken 

Hıristiyan sanatının en yaygın temalarından biridir. İlk örnekleri II. yüzyıla 

tarihlenen bu mucize, III. ve IV. yüzyılların katakomplarında yirmi sekiz kez 

resmedilmiş74 ve IV. yüzyılın lahit kabartmalarında da sıkça işlenen bir tema halini 

almıştır. Söz konusu mucizenin en önemli motiflerini oluşturan ekmek ve balık, 

Hıristiyanlığın erken dönemlerinde Ökarist ayinin başlıca simgesi konumundadır.75 

Özellikle balık, İsa’nın en eski sembolü olarak benimsenmiş, çoğu kez İsa’yla 

birlikte Hıristiyanları da temsil eden bir imgeye dönüşmüştür.76 Bu noktada özellikle 

II. yüzyılın ilk yarısında katakomp resimlerinde rastlanan bir balık ve bir ekmek 

sepetinin gösterildiği betimlere değinmek gerekir. Yalın biçimde ekmek ve balık 

imgelerinin resmedildiği bu betimler, İsa’nın mucizesindeki motifleri bir araya 

getirse de Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması olayından bağımsız olarak 

değerlendirilmektedir.77 Çünkü bu örneklerde herhangi bir İncil öyküsünün işlenmesi 

amaçlanmamış, Ökarist ayininin sembolize edilişi temel alınmıştır. Daha sonra bu 

sembolik anlatım, İsa’nın söz konusu mucizesinin gösteriminde ifadesini 

bulmuştur.78  

Ökaristik olgunun en erken tarihli motiflerini içinde barındıran ve özellikle 

erken dönem olmak üzere Hıristiyan sanatı ikonografisinin en önemli temalarından 

birini oluşturan Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesinin Batı sanatındaki 

gösterim biçimleri incelendiğinde, temel ayrımın öykünün hangi aşamasının sahneye 

taşındığı noktasında ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu bağlamda sahnenin gösterim 

biçimleri üç ana başlık altında değerlendirilebilir: 

Kalıp I: 

Erken Hıristiyan sanatındaki örneklerin oluşturduğu bu gösterim biçiminin 

temel özelliği, öykünün yiyeceklerin çoğaltılması aşamasını sahneye taşıması, 
                                                 
74 Smith, a.g.e., s. 131. 
75 Billon, a.g.e., s. 27-28. Ekmek ve balık imgelerinin Hıristiyan sanatındaki sembolik anlamı için 
bkz.: Hall, a.g.e., s. 52, 122; George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, New York 
1979, s. 18, 172; George Galavaris, Bread and the Liturgy: The Symbolism of Early Christian 
and Byzantine Bread Stamps, London, The University of Wisconsin Press, 1970.   
76 Orazio Marucchi, Christian Epigraphy, Çev. Armine Willis, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1912, s. 61-63.  
77 Smith, a.g.e., s. 130; Schiller, a.g.e., s. 165. 
78 Marucchi, a.g.e., s. 123; Smith, a.g.e., s. 131. 
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kalabalığın doyurulması motifine yer vermemesidir. Sahnenin bilinen en erken 

örneği, II. yüzyılın ortalarına tarihlenen St. Callixtus Katakompu’ndaki fresktir79 

(Resim 19). Özellikle İsa’nın yer aldığı orta kısmın sonradan açılan bir niş nedeniyle 

büyük ölçüde zarar gördüğü sahnenin merkezinde İsa, onun iki yanında birisi 

ekmekleri, olasılıkla diğeri balıkları sunan iki havari betimlenmiştir. Figürlerin 

ayakları dibinde altı ekmek sepeti görülmektedir. Bu mucizenin katakomp 

resimlerindeki örneklerinde, III. yüzyıldan itibaren balık imgesi sahneden çıkarılmış, 

yalnız ekmek sepetleri gösterilmeye başlanmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere, bu 

betimleme anlayışı, aynı süreçte Kana Düğünü temasının katakomplarda 

resimlenmeye başlamasına bağlanmış ve balığın yerini alan şarabın yeni bir 

Ökaristik simge olarak kabul edilişiyle ilişkilendirilmiştir.  

C. Lamberton, Roma katakomplarındaki Hıristiyan sembolizmini irdelediği 

çalışmasında, erken dönem sanatındaki sembolik anlatım biçiminin Yuhanna 

İncili’ne dayandığını belirtirken katakomp resimlerindeki birçok imgeyi (ekmek, 

şarap, balık, ekmek sepetleri, şarap kapları v.d.) Ökaristik bağlamda yorumlamıştır.80 

Ekmek ve şarap, Kan Düğünü ile Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizelerinin 

temel motifleri olmakla birlikte bu mucizelerden bağımsız biçimde katakomplarda 

sık rastlanan Hıristiyan sembolleridir. Nitekim ekmeğin bölünmesi, şarabın içilmesi 

gibi katakomplarda yoğun biçimde işlenen ve Son Akşam Yemeği’ni referans alan 

betimler,81 söz konusu mucizelerin yanı sıra Ökaristik sembolizmi temsil eden 

sahneler arasında yer almaktadır. Ayrıca balık da Ökaristik imgeler arasında 

değerlendirilmektedir.  

                                                 
79 Billon, a.g.e., s. 43. 
80 Clark D. Lamberton, “The Development of Christian Symbolism as Illustrated in Roman Catacomb 
Painting”, American Journal of Archaeology, Vol.15, 1911, s. 507-522.  
81 Katakomp resimlerinde Ökaristik ayini temsil eden betimlerde genellikle yedi kişiden oluşan bir 
topluluğun bir masanın üzerinde görülen ekmeği, şarabı ve balıkları paylaşımı gösterilmiştir. Bu 
sahnede yedi kişinin yer alışı, Augustinus’un yorumuna göre yedi sayısının Hıristiyan topluluğunu 
temsil edişiyle ilişkilidir. Ökaristik ayini sembolize eden bu betimler, Son Akşam Yemeği’ni referans 
aldığı gibi aynı zamanda başka bir İncil metnine de dayandırılmaktadır. Pavlus mektuplarından 
birinde (Korintoslulara I.Mektup 11: 23-28) inananlara kilisede nasıl yemek yenmesi gerektiğini 
öğütlerken Son Akşam Yemeği’ne değinmekte, yaraşır biçimde ekmeğin yenilmesi ve şarabın 
içilmesiyle İsa’nın anılacağını belirtmektedir. Katakomp resimlerindeki Ökaristik ayin betimlerinin 
genel bir değerlendirmesi için bkz.:  Billon, a.g.e., s. 40-50; Graydon F. Snyder, “Agape, Eucharist 
and Sacrifice in Early Christian Art”, Interpreting Christian Art: Reflections on Christian Art, Ed. 
Heidi J. Hornik, Mikeal Carl Parsons, Mercer University Press, 2003, s. 53-64. 
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Domitilla Katakompu’nun arkosolyum kemeri üzerindeki yalnız İsa ve 

ayakları dibindeki ekmek sepetlerini gösteren fresk, balığın sahneden çıkarıldığı 

gösterim biçimine bir örnektir. Aynı zamanda havarilerin de sahnede yer almayışı 

nedeniyle sembolik anlatımın güçlendirildiği bir betimdir. IV. yüzyıla ait lahit 

kabartmalarında bir ya da iki havarinin eşlik ettiği betimlere rastlanmaktadır. Taş 

kabartma bir Roma lahdinde (Resim 20), İsa bir eliyle havarisinin sunduğu iki balığa 

dokunurken, aynı zamanda asasıyla ayakları dibinde yer alan ekmek sepetlerini 

kutsamaktadır. Lahitlerde en yaygın görülen gösterim biçimi, “üç figürlü grup”82 

olarak adlandırılan, merkezde İsa’nın, onun iki yanında birisi ekmekleri, diğeriyse 

balıkları taşıyan iki havarinin bulunduğu kompozisyon şemasıdır (Resim 21). İsa iki 

elini uzatarak yiyecekleri kutsamaktadır. Balıklar bir tabak; ekmekler ise bir sepet 

içindedir ve figürlerin ayakları dibinde genellikle altı ekmek sepeti daha 

betimlenmiştir. Söz konusu ekmek sepetleri, İsa’nın mucizesiyle çoğalan ve 

kalabalığın doyurulmasının ardından artakalan ekmekleri temsil etmektedir.83    

IX. yüzyıla tarihlendirilen Andrews Diptiği’ndeki kabartma, Kalıp I olarak 

adlandırılan gösterim biçiminin en geç örneklerinden biridir. Bu kez üç figürlü gruba 

arka planda iki havari daha eşlik etmektedir (Resim 22). Kabartmada İsa’nın tahtta 

oturur biçimde ve bir elinde kağıt tomarı taşırken gösterilmesi dikkati çeken bir 

noktadır. Böylesi bir gösterim biçimi, ‘Öğretici İsa’ imgesini çağrıştırması nedeniyle, 

Yuhanna İncili’ndeki ‘Yaşam Ekmeği’ anlatısı ile ilişkilendirilmiş ve Andrews 

Diptiği’ndeki sahne şemasına bu anlatının kaynaklık ettiği öne sürülmüştür.84    

Katakomp resimleri ve genellikle lahit olmak üzere kabartmalarda rastlanılan 

Kalıp I, öykünün temel motifleri olan ekmek ve balık imgelerini sahneye taşımış, 

yalın biçimde İsa’nın yiyecekleri kutsayışını göstermesi nedeniyle mucizenin 

oluşumunu vurgularken aynı zamanda Ökaristik sembolizm bağlamında öykünün 

anlam boyutunu güçlendirmiştir. 

Kalıp II: 

Ekmek ve balığın İsa tarafından kutsanması ile kalabalığın doyurulması 

motiflerini bir araya getiren bu gösterim biçimine ilk olarak Doğu ikonografisinde 

                                                 
82 Schiller, a.g.e., s. 165. 
83 A.e. 
84 A.e., s. 166. 
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rastlanmaktadır. VI. yüzyıla tarihlendirilen Sinop İncili’ndeki minyatür en erken 

tarihli örneklerden biridir.85 Öykünün iki aşamasını birleştiren bu kalıbın Batı 

sanatındaki ilk örneklerini ise Karolenj sanatına ait kitap resimleri oluşturmaktadır. 

Egberti Codexi’nde, merkezde İsa ile yiyecekleri sunan iki havari, sahnenin sağında 

ve solunda iki grup halinde kalabalığı temsil eden figürler betimlenmiştir (Resim 23). 

İki havarinin de ellerinde taşıdıkları yiyeceğin ekmek oluşu dikkat çekicidir. X. 

yüzyılın sonlarına tarihlenen III. Otto İncili’nde kompozisyon ikiye ayrılmış, üst 

kısımda yiyeceklerin kutsanması gösterilirken on iki ekmek sepetinin etrafında 

kümelenmiş olan kalabalık üç grup halinde sahnenin alt kısmına yerleştirilmiştir 

(Resim 24). Ekmek sepetlerinin on iki oluşu, Beş Bin Kişinin Doyurulması 

öyküsünde belirtilen arta kalan sepet sayısına işaret etmektedir. Bu minyatürde İsa ve 

yiyecekleri sunan iki havariye arka planda dört havari daha eşlik etmektedir. Söz 

konusu iki resimde yiyeceklerin kalabalığa dağıtılması gösterilmemiş; ancak Otto 

İncili’nde ekmek sepetlerinin en yakınında oturan iki figür ekmekleri yerken 

betimlenmiştir.     

Havariler tarafından yiyeceklerin kalabalığa dağıtılışının gösterildiği ilk 

örneklerden biri, Aureus Codexi’nde yer alan minyatürdür. Sahnenin merkezinde 

İsa’nın oldukça büyük resmedildiği “üç figürlü grup”, sağ ve sol yanda ise iki gruba 

ayrılmış kalabalık betimlenmiştir (Resim 25). Havariler İsa’nın kutsadığı yiyecekleri 

doğrudan kalabalığa dağıtmaktadır. Benzer bir sahne şemasına III. Heinrich 

İncili’nin (1043-6) Matta bölümünde de rastlanmaktadır. Bu kez İsa ve iki havarinin 

gösteriminde bir farklılık göze çarpar. İsa, iki havarisi ve topluluktan daha yüksek bir 

konumdadır. Bir eliyle havarisinin sunduğu ekmeği kutsarken diğer elini yetkinlikle 

yukarı kaldırmıştır (Resim 26).  

Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması mucizesinin yiyeceklerin kutsanması ile 

kalabalığın doyurulması aşamalarının bir arada gösterildiği ve betimleme anlayışı 

açısından erken döneme göre daha zengin bir anlatım dilinin kullanıldığı bu kalıp, X-

XI. yüzyılların kitap resimlerinde sık rastlanan bir gösterim biçimidir. Söz konusu 

mucize XII-XIV. yüzyıllar arasında Batı sanatında az işlenen temalar arasında yerini 

                                                 
85 A.e., s. 165. 
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almış,86 Rönesans’tan itibaren yeni bir sahne şemasıyla yeniden betimlenmeye 

başlamıştır.  

Kalıp III: 

Kalıp I ve II’de yer alan örnekler dikkate alındığında, metinler arasındaki 

kalabalığın sayısına ilişkin farklılığın, Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması sahnelerinin 

gösterim biçimlerinin saptanmasında etkin bir rol üstlenmediği görülmektedir. Kimi 

zaman yedi (Dört Bin Kişinin Doyurulması) ya da on iki sepetin (Beş Bin Kişinin 

Doyurulması) sahnede yer alışı belirli bir anlatıya işaret etse de söz konusu 

mucizenin gösteriminde kalıpları belirleyen temel öğe, her iki anlatının da ortak 

noktasını oluşturan yiyeceklerin kutsanması ve kalabalığın doyurulması motifleridir. 

XV. yüzyıldan itibaren bu mucizenin betimlerinde daha önceki örneklerden farklılık 

gösteren ve içerdiği motifler nedeniyle belirli bir metne bağlı kalan bir gösterim 

biçimi kullanılmaya başlanmıştır.  

Rönesans döneminde, özellikle XV. yüzyıl Kuzey resminde sahne bir doğa 

manzarasına taşınmış, gruplar halinde oturan kalabalık genellikle dönemin giysileri 

içinde gösterilmiştir. St. Catherine Efsanesi Ustası’nın İsa’nın üç mucizesini 

resmettiği altar panosu (1470-95) bu kalıbın tipik örneklerinden biridir. Triptiğin sol 

kanadında Kana Düğünü, sağ kanadında Lazarus’un Diriltilişi ve orta panoda ise 

Kalabalığın Doyurulması mucizeleri resmedilmiştir. Arka planında bir Kuzey kenti 

manzarası içinde başka İncil öykülerinin de resmedildiği yapıtta, gruplar halinde 

sıralanmış biçimde oturan insanlar bir tepelikte betimlenmiştir (Resim 27). 

Topluluktan daha yüksek bir noktada oturmakta olan İsa’ya yedi havarisi eşlik 

etmektedir. Havarilerin jestleri aralarında bir konuşma olduğu izlenimini 

vermektedir. İsa ve havarilerinin yanında yeşil giysiler içinde küçük bir erkek çocuğu 

dikkati çeker. Elinde sepet taşıyan bu çocuk figürü, Rönesans’tan itibaren sahneye 

eklenen bir motiftir ve doğrudan Yuhanna’nın metnini (6: 1-13) referans almaktadır. 

Yuhanna İncili’ndeki anlatıda topluluk arasında beş arpa ekmeği ve iki balığı olan bir 

erkek çocuğundan söz edilmekte, İsa’nın bu yiyecekleri çoğalttığı belirtilmektedir. 

Öte yandan Yuhanna, İsa ile iki havarisi arasında geçen bir konuşmaya da 

                                                 
86 A.e., s. 166-67; Murray, a.g.e., s. 303. 
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değinmiştir. Dolayısıyla resimde yer alan bütün motifler, Yuhanna’nın anlatısıyla 

ilişkilidir. Sahnenin ön planında yiyeceklerin çoğaltıldığının işareti olarak yine 

ekmek sepetleri ve havarilerin yiyecekleri dağıtışı gösterilmiştir. 

Aynı gösterim biçimine Alman Rönesansı’nın temsilcilerinden Michael 

Pacher’in 1481 tarihli St. Wolfgang Kilisesi altarında rastlanmaktadır (Resim 28). Bu 

kez İsa ve havarileri kompozisyonun ön planına yerleştirilmiştir. Küçük bir erkek 

çocuğu sepetinde taşıdığı balıklardan birini İsa’ya uzatırken, havarilerden birisi 

sepetteki ekmekleri çıkartmaktadır. Pacher, artakalan ekmek sepetlerine yapıtında 

yer vermemiştir.  

Örnek verilen iki yapıtta görüldüğü gibi bu gösterim biçiminde İsa ile 

havariler arasındaki konuşma, sahnenin göze çarpan motiflerinden birini 

oluşturmaktadır. Bu sahne şemasında jestleri vurgulanan ya da çocuk figürünün 

taşıdığı ekmek ve balıklarla ilişki halinde betimlenen havariler, Yuhanna’nın anlatısı 

(6: 7-9) doğrultusunda genellikle Filippos ve Andreas olarak tanımlanmaktadır.87    

* * * 

Ortaçağ kitap resimlerinin ardından -daha az işlenmekle birlikte- XV. 

yüzyılda İsa’nın mucizelerinin betimlendiği altar panolarında rastlanılan Ekmek ve 

Balıkların Çoğaltılması mucizesi, Karşı-Reformasyon hareketinin ilkeleri 

doğrultusunda önem kazanmış,88 XVI. yüzyılın ikinci yarısı ve XVII. yüzyılda sık 

işlenen dinsel temalar arasında yer almıştır. Katolik Kilisesi’nin Reform hareketiyle 

mücadelesinde öne sürdüğü Ökaristik doktrinin temsilcisi olarak özellikle 

“Kutsanmış Ekmek” (Blessed Sacrament) temasına adanmış şapel ve altar panoları 

için resmedilmiştir.89 Bu süreçte Ökaristik sembolizm bağlamında Man’ın Toplanışı, 

Elişa’nın Ekmeği Çoğaltması gibi Tevrat temalarının da Ekmek ve Balıkların 

Çoğaltılması mucizesiyle birlikte işlendiği görülmektedir. Tintoretto’nun Scuola 

Grande di San Rocco için gerçekleştirdiği yapıtın (1578-81) bulunduğu salonun 

tavan resimlerinde bu iki Tevrat öyküsünün betimlenişi, söz konusu Kutsal Kitap 

                                                 
87 Genellikle beyaz saçlı ve sakallı olan Andreas, koyu renk saçı ve sakalıyla daha genç betimlenen ise 
Filippos olarak yorumlanır. Bkz.: Hall, a.g.e., s. 120. 
88 Rudolf Wittkover, Irma B. Jaffe, Baroque Art: The Jesuit Contribution, New York, Fordham 
University Press,  1972, s. 19.  
89 M. Wynne, Later Italian Paintings in the National Gallery of Ireland: The Seventeenth, 
Eighteenth and Nineteenth Centuries, Dublin, The National Gallery of Ireland, 1986, s. 59.   
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temaları arasında kurulan ikonografik ilişkiye bir örnek niteliğindedir.90 Sahnenin 

XVI.-XVII. yüzyıllardaki kompozisyon şeması, Yuhanna İncili’nde konu edilen 

erkek çocuğu motifinin kullanıldığı ve Kalıp III olarak adlandırılan gösterim biçimini 

izlemektedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Tintoretto’nun San Rocco resimlerinin Ökaristik sembolizm bağlamındaki yorumu için bkz.: Tom 
Nichols, Tintoretto: Tradition and Identity, London, Reaktion Books, 1999, s. 210-214.  
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3.1.3. İsa’nın Fırtınayı Durdurması 
 
“İsa tekneye binince öğrencileri de ardı sıra bindiler. Bir anda denizde korkunç bir 

fırtına koptu. Öyle ki, tekne dalgalarla kaplandı. İsa uyuyordu. Yanına varıp ‘Ya Rab, kurtar, 

mahvoluyoruz!’ diyerek O’nu uyandırdılar. İsa, ‘Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?’ 

dedi. Sonra ayağa kalktı. Rüzgarları da, denizi de payladı; çevre sütliman oldu. Adamlar 

şaşkına döndüler. ‘Bu nasıl biridir ki, rüzgarlar da, deniz de buyruğuna uyuyor?’ diyorlardı.” 

(Matta 8: 23-27; Markos 4: 35-41; Luka 8: 22-25) 

 

Snoptik İncillerde anlatılan bu mucizenin, erken Hıristiyan sanatında işlenen 

mucize temaları arasında yer almadığı görülmektedir. Ancak bazı araştırıcılar, 

günümüze bir örneği ulaşmamakla birlikte, İsa’nın bu mucizesinin erken dönemde de 

betimlenme olasılığından söz etmektedir.91 Bu tema özellikle IX.-XI. yüzyıllar 

arasında sık işlenmiştir ve bu süreç İsa’nın Fırtınayı Durdurması mucizesinin 

Ortaçağ din bilginleri tarafından Hıristiyan sembolizmi bağlamında yorumlandığı 

döneme işaret etmektedir. ‘İnanç’ ve ‘şüphe’ kavramları arasındaki çatışkıyı 

vurgulayan bu İncil anlatısı, inanç ile korku olgularının bir arada var olamayacağını 

ve şüpheye yer vermeyen bir inancın idealliğini vurgulayan bir tema olarak 

yorumlanmıştır.92 Bu noktada ansızın çıkan fırtına, kayıkta bulunan havariler için bir 

inanç sınamasıdır. Dinbilimsel açımlamalarda fırtınanın durdurulması öyküsü İsa’nın 

ana doktrinlerinden birinin örneklenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu doktrin, şüphe 

ve korku olgularının inanç yolundaki en büyük engel oluşudur.93 Öte yandan Ortaçağ 

dinbilimcilerine göre, ansızın çıkan ve havarilerin korkmasına yol açan fırtına 

günahkar dünyayı (ya da şeytanı), İsa ile havarilerinin bulunduğu kayık ise Kilise’yi 

sembolize etmektedir.94 Bu bağlamda, öykünün işaret ettiği esas nokta, günahkarlığa 

karşı Kilise’nin İsa tarafından kurtarılışıdır. 

                                                 
91 Schiller, a.g.e., s. 168. Tour kenti piskoposlarından St. Perpetuus (ö. 490), St. Martin Bazilikası’nın 
(466-72) duvarlarında bu mucizenin de resmedildiğini belirtmektedir. Ancak söz konusu erken 
Hıristiyan yapısı bütünüyle yanmış ve duvar resimlerine ilişkin başka bir bilgi de günümüze 
ulaşmamıştır. Bu konuda bkz.:  Smith, a.g.e., s. 252. 
92 Lockyer, a.g.e., s. 194. 
93 Vermes, a.g.e., s. 7. 
94 Twelftree, a.g.e., s. 71; Loos, The Miracles of Jesus: Supplements to Novum Testamentum, 
Leiden, E.J. Brill, 1965, s. 647; Hall, a.g.e., s. 292. 
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Kayık ya da geminin Kilise’yi temsil edişi görüşü, erken Hıristiyan 

düşüncesindeki sembolizme dayanmaktadır. Nuh’un Gemisi öyküsünü kurtuluş 

olgusu bağlamında yorumlayan Kilise Babalarından itibaren, gemi ya da kayık 

‘İsa’nın Kilisesi’nin en önemli temsilcilerinden biri kabul edilmiştir.95  

 
Gösterim Biçimleri: 

Batı sanatında sıklıkla Ortaçağ kitap resimlerinde işlenen İsa’nın Fırtınayı 

Durdurması sahneleri incelendiğinde, öykünün belirli aşamalarının sahneye 

aktarılışına bağlı olarak iki gösterim biçiminin bulunduğu saptanmıştır.   

Kalıp I: 

Öykünün ilk aşamasını sahneye taşıyan bu gösterim biçimine, söz konusu 

temanın günümüze ulaşan en erken tarihli örneği olan Karolenj dönemine ait bir İncil 

kapağı kabartmasında rastlanmaktadır. IX. yüzyılın başlarına tarihlendirilen fildişi 

kabartmanın merkezinde taht üzerinde İsa, üst kısmında Meryem’e Müjde, sağ ve sol 

yanda İsa’nın yaşamından sahneler yer almaktadır. Kabartmanın alt kısmında ise bir 

kayık içinde üç havari ve uzanmış biçimde uyurken betimlenen İsa gösterilmiştir 

(Resim 29). İki havarinin elleriyle İsa’ya dokunuşları, fırtınadan korkarak İsa’yı 

uyandırışlarını betimlemektedir. Otto dönemi kitap resimlerinin önemli 

örneklerinden, 1030’lara tarihlenen Hitda Codexi’nde de bu gösterim kalıbı 

izlenmiştir. Bu kez İsa ve havarileri yelkenli bir kayıktadır (Resim 30). İncil 

anlatısına bağlı olarak havarilerin on ikisi de kayığın içinde görülmektedir. Mavi 

renkle gösterilen arka plan denizi; dalgalanan yelken ise fırtınayı işaret etmektedir. 

Kayığın ortasında, bir kolunun üzerine başını koyarak uyuyan İsa, omzuna elini 

uzatan bir havari tarafından uyandırılırken resmedilmiştir.  

Fırtınaya yakalanmış bir kayıkta uyumakta olan İsa’nın korkuya kapılan 

havariler tarafından uyandırılışının betimlendiği bu kalıp, fırtınanın durdurulması 

eylemini, başka bir deyişle mucizenin oluşumunu sahneye taşımamaktadır.   

  
 
 

                                                 
95 Alicia Craig Faxon, “Shipwreck”, Encyclopedia of Comparative Iconography, Vol. II, Ed. 
Helene E. Roberts, Chicago-London, Fitzroy Dearborn Publishers, 1998, s. 829; Ferguson, a.g.e., s. 
180-81; Hall, a.g.e., s. 281. 
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Kalıp II: 

 İsa’nın Fırtınayı Durdurması mucizesinin sıkça işlendiği Otto dönemi kitap 

resimleri, “öyküleyici anlatım” olarak adlandırılan betimleme tipini izleyerek 

anlatının iki aşamasını aynı sahnede bir araya getirmektedir. Egberti Codexi’nde 

kayığın arka kısmında İsa’nın bir havari tarafından uyandırılışı, ön kısmında ise 

İsa’nın fırtınayı durduruşu gösterilmiştir (Resim 31). III. Otto İncili’ndeki 

minyatürde (Resim 32), Hitda Codexi’nde olduğu gibi İsa ve havarileri yelkenli bir 

kayıkta resmedilmiştir. Kabarmış biçimde gösterilen dalgalar ve havarilerin yelkeni 

kontrol etmeye uğraştıklarını gösteren jestleri fırtınayı vurgulamaktadır. Öte yandan 

resmin sağ üst köşesinde yer alan, rüzgar üfleyen iki figür ile fırtınanın kişileştirildiği 

görülmektedir.  

Otto dönemi kitap resimlerinde, betimlenme biçiminden anlaşıldığı üzere, 

İsa’yı uyandıran havari figürünün Petrus olduğu öne sürülebilir. Snoptik İncillerde 

İsa’nın belirli bir havari tarafından uyandırıldığına ilişkin bir detay belirtilmemesine 

karşın Reichenau Okulu ustalarının böylesi bir betimleme anlayışını izlemeleri dikkat 

çekicidir.  

* * * 

İsa’nın Fırtınayı Durdurması teması, Otto sanatının ardından XII. yüzyıldan 

itibaren yok olmaya başlamış; 1500’lerde Juan de Flandes, 1633’te ise Barok 

dönemin büyük ustası Rembrandt tarafından yeniden resmedilmiştir. Her iki sanatçı 

da öykünün ilk aşamasını, İsa’nın korku içindeki havariler tarafından uyandırılışı 

motifini yapıtlarına taşımışlardır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 58

3.1.4. İsa’nın Suda Yürüyüşü (Navicella)96 

 
“Hemen olayın ardından, İsa toplulukları salarken, öğrencileri tekneye bindirip 

kendisinden önce karşı yakaya gönderdi. Toplulukları gönderdikten sonra tek başına dağa 

dua etmeye çıktı. Gece bastırdığında orada yapayalnızdı. Bu sırada tekne kıyıdan yüzlerce 

metre uzaklaşmıştı. Rüzgar karşı yönden estiği için kayık dalgalardan sarsılıyordu. Sabah 

üçle altı arası, İsa denizin üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler O’nun denizin 

üstünde yürüdüğüne tanık olunca ürktüler. ‘Bu bir görüntüdür’ diyerek korkudan bağırdılar. 

İsa o anda onlarla konuştu. ‘Yüreklenin’ dedi, ‘korkmayın benim’. Petrus O’nu şöyle 

yanıtladı: ‘Ya Rab eğer gerçekten sen isen bana buyruk ver, suların üstünde yürüyerek sana 

geleyim.’ O da ‘gel’ dedi. Petrus kayıktan indi, suların üstünden yürüyerek İsa’ya doğru 

geldi. Ne var ki, esen rüzgarı görünce korktu. Sulara gömülmeye başlayınca, ‘Ya Rab, beni 

kurtar’ diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp Petrus’u tuttu. ‘Ey kıt imanlı adam’ dedi, ‘neden 

kuşku duydun?’ Onlar tekneye binince rüzgar dindi. Teknedekiler İsa’ya tapındılar. 

‘Gerçekten Tanrı’nın oğlusun sen’ diyorlardı.” (Matta 14: 22-33; Markos 6: 45-52; 

Yuhanna 6: 15-21) 

 

Matta, Markos ve Yuhanna’nın Kalabalığın Doyurulması mucizesinin 

ardından değindikleri bu öyküde, üç İncil yazarının anlatıları arasında bazı 

farklılıklar söz konusudur. Öncelikle öykünün can alıcı noktasını oluşturan Petrus’un 

suya atlayarak İsa’ya doğru yürüyüşü ve ardından korkuya kapılarak batmaya 

başlayışı olayı yalnız Matta İncili’nde konu edilmiştir. Bununla birlikte Matta ve 

Markos, İsa’nın kayığa bindiğini belirtirken, Yuhanna’nın metninde İsa’nın kayığa 

binip binmediğine ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmemiştir.97 

Hıristiyan sembolizminde Kilise Babaları döneminden itibaren rüzgar ya da 

fırtına günahkar dünyayı ve insanları baştan çıkarmak için uğraşan şeytanı temsil 

etmekteydi. Söz konusu öyküde rüzgar nedeniyle havarilerin bulunduğu kayığın 

sarsılmasına ve suyun üstünde yürüyen Petrus’un rüzgardan korkarak batmaya 

başlamasına yer verilişi, havariler için bir ‘inanç sınaması’na işaret etmektedir. 

                                                 
96 İsa’nın Suda Yürüyüşü mucizesi, öykünün önemli bir motifi olan kayık nedeniyle Hıristiyan 
ikonografisinde genellikle “Navicella” olarak adlandırılmıştır. İtalyanca bir kelime olan navicella, 
küçük gemi, kayık, sandal anlamında kullanılmaktadır. 
97 “Bunun üzerine O’nu tekneye almak istediler. Tekne hemen gidecekleri kıyıya ulaştı.” (Yuhanna 6: 
21) 
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Dinbilimsel açımlamalarda, İsa’nın Fırtınayı Durdurması mucizesinde olduğu gibi, 

bu anlatıda da şüphe ve korku ile inanç olguları arasındaki çatışkının vurgulandığı 

öne sürülmüştür.98 Öte yandan bu öyküde rüzgar nedeniyle sarsılan kayık, Kilise’yi 

temsil etmekte ve Tertullianus’un belirttiği üzere, İsa’nın kayığa binişiyle rüzgarın 

dinişi, Kilise’nin kurtarılışını sembolize etmektedir.99 

 
Gösterim Biçimleri: 

İsa’nın Suda Yürüyüşü mucizesinin en erken tarihli örneğine Doğu 

ikonografisinde rastlanmaktadır. Bugün Suriye sınırları içinde yer alan, III. yüzyılın 

ortalarına tarihlendirilen, sinagog ve kilise birimlerini bünyesinde barındıran Dura 

Europos adlı yapının büyük ölçüde zarar görmüş fresklerinde bu temanın da işlendiği 

görülmektedir. Erken Hıristiyan sanatından günümüze ulaşan tek örnek olan, kayık 

içinde havariler ile suyun üzerinde İsa ve Petrus’un gösterildiği fresk, yapının vaftiz 

odasındadır. Bu odada vaftizin ön-belirimi kabul edilen Tevrat ve İncil temalarının 

yer aldığı düşünüldüğünde, söz konusu öykünün vaftizle ilişkilendirildiği kanısı 

ortaya çıkmaktadır.100 Dolayısıyla suya batmaya başlayan Petrus’un İsa tarafından 

kurtarılışı, vaftizin açımlamalarından biri olarak yorumlanmıştır. 

Navicella sahnelerinin Batı sanatındaki en erken örneklerini Karolenj 

dönemine ait kitap resimleri oluşturmaktadır.101 X. ve XI. yüzyıllara tarihlenen bu 

Ortaçağ betimlerinin ardından Rönesans ve Barok dönem yapıtlarında da rastlanılan 

İsa’nın Suda Yürüyüşü sahneleri, gösterim biçimi açısından üç başlık altında 

değerlendirilebilir.    

Kalıp I: 

Özellikle Karolenj dönemi olmak üzere Ortaçağ kitap resimlerinde görülen 

bu sahne şemasında, öyküleyici anlatım biçimi kullanılarak Matta İncili’nde aktarılan 

temanın iki aşaması bir araya getirilmiştir. III. Heinrich İncili’nin Matta bölümünde 

yer alan minyatür bu kalıbın tipik bir örneğidir. Sahnenin bir yanında havarilerin 
                                                 
98 Twelftree, a.g.e., s. 130-131. 
99 Bevan, a.g.e., s. 93; Hall, a.g.e., s. 67. 
100 Marie-Henriette Gates, “Dura Europos: A Fortress of Syro-Mesopotamian Art”, The Biblical 
Archaeologist, Vol. 47, 1984, s. 178; Schiller, a.g.e., s. 167. 
101 Schiller, Roma’da bulunan San Saba Kilisesi’nde Navicella temasının işlendiğini belirtmektedir. 
VIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen bu fresk, günümüze ulaşmamıştır. Bkz.: Schiller, a.g.e., s. 
167. 
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bulunduğu kayık görülmektedir (Resim 33). Kayıktaki havarilerden biri, İsa’ya 

yaklaşmak için kayığın baş kısmına tırmanmış olan Petrus’tur. Diğer yanda ise ikinci 

kez gösterilen Petrus’un su üstünde yürüyen İsa tarafından kurtarılışı betimlenmiştir.  

1398 tarihli Carmelite Dua Kitabı’nda bitkisel motiflerle çevrelenen sahne 

ikiye ayrılmıştır (Resim 34). Üst kısımda kayıkta üç havari ve suyun üstünde İsa; alt 

kısımda ise bu kez kayıkta bir havari ve suyun üstünde İsa ile ona yaklaşmakta olan 

Petrus betimlenmiştir. Resimde görülen yazı bantları, Matta’nın metninde geçen İsa 

ile Petrus arasındaki konuşmayı temsil etmektedir.  

Öyküleyici anlatım yolunu izleyen bu gösterim biçiminde, kimi zaman Petrus 

kimi zamansa Petrus ve İsa’nın iki kez resmedilişiyle öykünün iki aşaması da 

sahneye taşınmıştır.  

Kalıp II: 

III. Heinrich İncili’nin Markos bölümündeki minyatür (Resim 35), referans 

aldığı metne bağlı olarak Petrus’un suya batışı motifine yer vermemektedir. Sahnede 

yükselen dalgalar ve üst kısımda görülen rüzgar üfleyen figürler, fırtınanın işaretidir. 

Kayıkta bulunan üç havari, ellerinde kürekler ile gösterilmiş; bir ayağı denizde, diğer 

ayağı kayığın üstünde betimlenen İsa ise yetkinlikle bir elini yukarı kaldırmış 

biçimde resmedilmiştir. Navicella sahnelerinde, Petrus’un suya batışı detayının 

işlenmediği bu kompozisyon şemasına nadiren rastlanmaktadır.  

Kalıp III: 

 Matta İncili’ndeki anlatıyı referans alan bu gösterim biçimi, Rönesans ve 

sonrası Navicella betimlerinin klasik kompozisyon şemasını oluşturmaktadır. 

Sahnenin ilk anıtsal örneği olan ancak günümüze büyük ölçüde restore edilmiş 

biçimde ulaşan Giotto’nun mozaik resmi (1310), bu betimleme tipinin öncüsüdür. 

Sanatçı Matta’nın metnine bağlı kalarak on bir havariyi fırtınaya yakalanmış bir 

kayıkta, suya batmak üzere olan Petrus’u ise su üstünde yürüyen İsa tarafından 

kurtarılırken resmetmiştir (Resim 36). Bir elinde öğretisini sembolize eden kağıt 

tomarını taşıyan İsa, diğer elini Petrus’a uzatmıştır. Kayık içindeki havarilerin 

jestleri, İsa’nın suyun üstünde yürümesi karşısında duydukları şaşkınlığı 

yansıtmaktadır.  

XIV. yüzyılın ilk yarısında Papalığın en önemli sanat koruyucularından biri 

olan Kardinal Jacopo Stefaneschi’nin (1270-1343) siparişi üzerine gerçekleştirilen bu 
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mozaik, orijinalinde dikdörtgen biçimliydi ve Roma’daki eski St. Pietro Kilisesi’nin 

revaklı ana girişinin üst bölümünde yer almaktaydı.102 Giotto, yapıtın sağ tarafında, 

İsa’nın ayakları dibinde, kardinal giysileriyle Jacopo Stefaneschi’yi de resmetmiştir. 

Öte yandan sahnenin sol tarafında ise bir kaya üzerinde oturarak balık tutan başka bir 

figür dikkati çekmektedir. Giotto’yu izleyen Navicella betimlerinde de çoğu kez 

karşımıza çıkan bu figür, ‘ruhların avcısı’ ya da ‘insanların avcısı’ olarak 

tanımlanmakta103 ve özellikle Navicella teması bağlamında havari Petrus’u 

sembolize etmektedir.104  

‘İnsanların avcısı’ tanımlaması, İsa’nın ilk havarilerini seçişi olayına 

dayanmaktadır. İncil anlatısına göre İsa, Galile Denizi kıyılarında dolaşırken ağlarını 

denize atmakta olan Petrus ve Andreas kardeşlere rastlar. Bu iki balıkçıya seslenerek, 

kendisini izlemelerini, onları ‘insan avcısı’ yapacağını ve bundan sonra insan 

avlayacaklarını söyler. İsa’nın çağrısı üzerine ağlarını bırakan iki balıkçı böylece 

İsa’nın ilk havarileri olurlar (Matta 4: 18-22; Markos 1: 16-20; Luka 5: 1-11). Bu 

öykü temel alınarak Petrus ve Andreas ‘insanların avcısı’ olarak adlandırılmış, 

özellikle Petrus için balık önemli bir atribü halini almış ve ona atfedilen ‘insanların 

avcısı’ adlandırması balık tutan bir figürle sembolize edilmiştir.105 

Giotto’nun resminin ardından XIV. yüzyıl İtalyan sanatında birkaç Navicella 

sahnesine daha rastlanmaktadır: Orcagna’nın Strozzi Altar Panosu (predella, 1357), 

Andrea Firenze’nin Santa Maria Novella’daki İspanyol Şapeli için gerçekleştirdiği 

freski (1366-68), Lorenzo Veneziano’nun 1370 tarihli altar panosu (predella). Söz 

konusu resimler incelendiğinde, sahne şeması olarak bütünüyle Giotto’nun 

kompozisyon anlayışına bağlı kalındığı görülmektedir. Orcagna balıkçı figürüne yer 

vermezken, Firenze ve Veneziano ‘insanların avcısı’ deyimine işaret eden bu figürü 

betimlemişler; hatta Veneziano yeni bir motif olarak, ön planda balıkçının kayığını 

da sahneye eklemiştir (Resim 37).  

                                                 
102 Giorgio Vasari, Lives of the Artists: A Selection Translated by G. Bull, Çev. George Bull, Great 
Britain, Penguin Books, 1983, s. 66. Vasari, Giotto’nun yapıtını ‘mucizevi bir çalışma’ olarak 
tanımlamış, çeşitli jestler içinde gösterilen havarilerin şiddetli dalgalar karşısında kayığı zapt etmeye 
çalıştıklarına değinmiştir.  
103 Meiss, a.g.e., s. 99 
104 Nathan T. Whitman, “The First Papal Medal: Sources and Meaning”, The Burlington Magazine,  
Vol. 133, 1991, s. 822. 
105 Ferguson, a.g.e., s. 139; Hall, a.g.e., s. 239; Clement, a.g.e., s. 250. 
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Burada değinilen XIV. yüzyıl Navicella betimlerinde önemli bir ortak nokta 

göze çarpmaktadır. Söz konusu resimlerin tümü, Petrus’a adanan ya da Petrus’la 

ilişkili yapıtlardır. Giotto’nun resmi Petrus’a adanmış bir yapı olan Roma’daki eski 

St. Pietro Kilisesi için gerçekleştirilmiştir. Firenze’nin freski, kurtuluş ve Kilise 

olgularının vurgulandığı ve bu bağlamda Petrus’un önemli bir rol üstlendiği İspanyol 

Şapeli resim programı içinde yer almaktadır.106 Orcagna ve Veneziano’nun yapıtları 

ise, merkez panosunda Cennetin Anahtarlarının Petrus’a Verilişi temasının işlendiği 

altar panolarının predella bölümlerindedir.107  

Havari Petrus’un önemli bir rol yüklendiği Navicella teması, Roma Katolik 

Kilisesi tarafından yeniden yorumlanarak XIV. yüzyıl ikonografisinde farklı bir 

anlam boyutu kazanmıştır. Bu noktada özellikle Giotto ve Firenze’nin yapıtları 

üzerine öne sürülen görüşlerde, kayık ile Kilise; Petrus ile Papa arasında kurulan 

ilişkiye değinilmektedir. XIV. yüzyıldan itibaren Navicella sahnelerinde havarilerin 

içinde bulunduğu, İsa ve Petrus’un binmesiyle rüzgarın şiddetinden kurtulan kayık 

Kilise’yi; Petrus ise Kilise’nin (Katolik Kilisesi) başındaki Papa’yı sembolize 

etmektedir.108 Dolayısıyla XIV. yüzyıl İtalyan sanatında Navicella mucizesi, Katolik 

Kilisesi ve Papalık kurumunun, Hıristiyan düşüncesindeki kurtuluş temasının 

temsilcileri olarak yüceltildikleri bir temaya dönüşmüştür. 109 

* * * 

Karşı-Reformasyon ilkelerinin biçimlendirdiği sanat anlayışı içinde işlenen 

İsa’nın mucizeleri sahneleri arasında Navicella da yer almış, bazı Barok sanatçılar 

tarafından resmedilmiştir. Rubens’in Mechelen Balıkçılar Loncası’nın siparişi olan 

altar panosu (predella, 1618-19), Lanfranco’nun Papa VIII. Urban’ın isteği üzerine 

Roma’daki St. Pietro Kilisesi altarı için gerçekleştirdiği resmi (1627) Barok dönemin 
                                                 
106 Santa Maria Novella Kilisesi, İspanyol Şapeli fresk programı hakkında detaylı bilgi için bkz.: 
Meiss, a.g.e., s. 94-104. 
107 Bu altar resimlerinin predella bölümlerinde yer alan diğer temaları, Petrus’un yaşamından başka 
sahneler oluşturmaktadır.  
108 Meiss, a.g.e., s. 99; Whitman, a.g.y., s. 823; Joseph Polzer, “Andrea di Bonaiuto’s Via Veritatis 
and Dominican Thought in Late Medieval Italy”, Art Bulletin, Vol. 77, 1995, s. 280. Petrus, erken 
Hıristiyan kaynaklarına göre, Roma’daki ilk Hıristiyan topluluğun ve Kilise’nin kurucusudur. Ayrıca 
Katolik Kilisesi tarafından ilk Papa olarak kabul edilmiştir. Petrus’un Papa’nın halefi kabul edilişi, 
İsa’nın şu sözlerine dayandırılmaktadır: “Ben sana diyorum ki sen Petrus’sun ve bu kaya üstüne 
kilisemi kuracağım” (Matta 16: 18). Karşı-Reformasyon döneminde Petrus’un Papalık tacı ve 
giysileriyle resmedildiği örneklere rastlanmaktadır.   
109 Stefano Zuffi, Gospel Figures in Art, Çev. Thomas M. Hartmann, Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum, 2003, s. 184.  
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önemli örnekleri arasındadır. Söz konusu iki yapıtın da örneklediği gibi, Navicella 

mucizesi, Karşı-Reformasyon hareketi sonrasında da Petrus figürünün vurgulandığı 

dolayısıyla Katolik Kilisesi, Papalık ve kurtuluş olgusu arasında kurulan ilişkinin 

sembolize edildiği bir tema olmayı sürdürmüştür.  
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3.1.5. Mucizevi Balık Avı  

 
“İsa Genesaret Denizi’nin110 kıyısında duruyordu. Topluluk Tanrı Sözü’nü dinlemek 

için onun çevresine toplanmıştı. İsa deniz kıyısında duran iki tekne gördü. Balıkçılar 

tekneleri bırakmış, ağları yıkıyorlardı. İsa Simon’un teknesine bindi, ona kıyıdan biraz 

açılmasını buyurdu. Oturup teknenin içinden topluluğa öğretmeye başladı. Konuşmasını sona 

erdirince Simon’a, ‘Derin sulara açılın, balık avlamak için ağları indirin’ dedi.  

 Simon, ‘Üstat, tüm gece boyunca çabaladık, hiçbir şey tutamadık’ diye yanıtladı, 

‘Ama sözünü dinleyip ağları indireceğim.’ Bunu yaptıklarında bol bol balık tuttular. Öyle 

bol ki, ağları yırtılmaya başladı. Gelip kendilerine yardım etsinler diye, öbür teknedeki 

ortaklarına işaret ettiler. Onlar gelince her iki tekneyi de tıklım tıklım doldurdular. 

Neredeyse tekneler batacaktı. Simon Petrus bunu görünce İsa’nın ayaklarına kapandı, 

‘Benden uzak dur, ya Rab!’ dedi, ‘Çünkü ben günahlı biriyim.’ Tuttukları balıkların 

bolluğuna Petrus da, onunla birlikte bulunanların tümü de şaştı kaldı. Zebedi’nin oğulları 

Yakup’la Yuhanna da –bunlar Simon’un iş arkadaşlarıydı- şaşkınlık içindeydiler. İsa 

Simon’a ‘Korkma’ dedi, ‘Bundan böyle insan tutacaksın.’ Tekneleri kıyıya çektiler. Her şeyi 

bırakıp onun ardı sıra gittiler.” (Luka 5: 1-11)  

 

“Bu olaylardan sonra Taberiye Denizi kıyısında İsa yeniden öğrencilerine açıkça 

göründü. Bu görünüşü şöyle oldu: Simon Petrus, ikiz adını taşıyan Tomas, Galile’nin Kana 

kentinden Natanel, Zebedi’nin oğulları ve İsa’nın başka iki öğrencisi bir aradaydılar. Simon 

Petrus ötekilere, ‘Ben balık tutmaya gidiyorum’ dedi. Ötekiler, ‘Biz de seninle geliyoruz’ 

dediler. Çıkıp bir tekneye bindilerse de, o gece hiçbir şey tutamadılar. 

 Şafak sökerken İsa kıyıda durdu. Ama öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. 

İsa, ‘Balık tutmadınız mı, çocuklar?’ dedi. ‘Hayır’ diye karşılık verdiler. İsa, ‘Ağı teknenin 

sağ yanına atın, tutacaksınız’ dedi. Bunun üzerine ağı attılar. Ancak balıkların çokluğundan 

onu çekmeye güçleri yetmedi. İsa’nın sevdiği öğrenci, Petrus’a ‘Bu Rabdir’ dedi. Simun 

Petrus onun Rab olduğunu işitince balıkçı gömleğini giyip –çünkü giysilerini çıkarmıştı- 

denize atladı. Öbür öğrenciler de balık dolu ağı çekerek kayıkla yaklaştılar. Çünkü kıyıdan 

uzakta değildiler; yaklaşık yüz on metre kadar ötedeydiler. 

 Karaya ayak basar basmaz, orada kömür ateşi yandığını gördüler; üstünde balıkla 

ekmek duruyordu. İsa, ‘Şimdi tuttuğunuz balıklardan birkaçını getirin’ dedi. Simon Petrus 

tekneye girdi ve yüz elli üç iri balıkla dolu ağı karaya çekti. Ağzına kadar dolu olmasına 
                                                 
110 Luka’nın Genesaret, Yuhanna’nın ise Taberiye diye sözünü ettikleri deniz, Galile Denizi’dir.  
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karşın ağ yırtılmadı. İsa, ‘Gelin kahvaltı edin’ dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona ‘Sen kimsin?’ 

diye sormak atılganlığını göstermedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa yaklaştı, 

ekmeği alıp onlara verdi. Balığı da verdi. Ölüler arasından dirildikten sonra, İsa’nın 

öğrencilerine üçüncü görünüşüydü bu.” (Yuhanna 21: 1-14) 

 

İncil metninde bütünüyle birbirinden farklı iki mucizevi balık avı öyküsüne 

rastlanmaktadır. Luka İncili’nde geçen balık avı, İsa’nın ilk havarilerini seçişi 

sırasında gerçekleşmekte, Yuhanna’nın aktardığı ikinci öykü ise İsa’nın dirilişinin 

ardından havarilerine son kez göründüğü balık avını konu etmektedir. İncil 

yazarlarının anlatıları arasındaki farklılıklar, iki İncil metnini karşılaştırmalı biçimde 

ele alan aşağıdaki tablo üzerinden kolaylıkla okunabilmektedir.  

 
Metin Luka 5: 1-11 Yuhanna 21: 1-14 

Zaman Diriliş öncesi: İsa’nın ilk 
havarilerini seçişi 

Diriliş sonrası: İsa’nın 
havarilerine son kez görünüşü 

Mekan Galile Denizi Galile Denizi 

İsa’nın konumu Petrus’un kayığında Galile Denizi kıyısında 

Petrus’un konumu Kayıkta Önce kayıkta, sonra denizde 

Balık ağı Balığın bolluğu nedeniyle 
yırtılır 

Balığın bolluğuna karşın 
yırtılmaz 

Kayık sayısı Bir kayık İki kayık 

Petrus’a ilişkin bildiri Petrus’a “insan avcılığı” 
(havarilik) yetkisinin verilişi 

Petrus’a “koyunların çobanı” 
olma yetkisinin verilişi 

Genel bildiri İsa’nın ilk havarilerini 
seçerek onlara “havarilik” 
misyonunu bildirişi 

İsa’nın havarilerine son kez 
görünerek gelecekte 
üstlenecekleri misyonu bildirişi 

 
 Sanat tarihindeki Mucizevi Balık Avı öyküsü betimleri incelendiğinde, İncil 

yazarlarının iki farklı anlatısına koşut olarak birbirinden farklı iki sahne şemasının 

bulunduğu görülmektedir. Buna karşılık yayınlarda ise Luka ve Yuhanna İncilleri 

referans verilse de birbirinden bağımsız bu iki olay aynı başlık altında 

anılmaktadır.111 Metin ve betim farklılıkları göz önünde tutulursa, ikonografi 

terminolojisindeki adlandırma bağlamında iki balık avı öyküsünün ayrıştırılmasının 

metin-betim ilişkisi açısından yararlı olacağı kanısındayız. Bu noktadan hareketle, 

                                                 
111 Ferguson, a.g.e., s. 83; Hall, a.g.e., s. 210; Murray, a.g.e., s. 195; Zuffi, a.g.e., s. 172. 
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yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere İncil metnindeki kronolojik dizge temel alınarak 

Mucizevi Balık Avı öyküsü iki başlık altında değerlendirilecek; Luka’nın anlatısını 

referans alan mucize sahneleri Birinci Mucizevi Balık Avı, Yuhanna’yı referans 

alanlar ise İkinci Mucizevi Balık Avı başlığıyla anılacaktır.     

  
3.1.5.1. Birinci Mucizevi Balık Avı  

 
Snoptik İnciller, İsa’nın ilk havarilerine yönelttiği çağrıdan söz etmektedir 

(Matta 4: 18-22; Markos 1: 16-20; Luka 5: 1-11). İsa, Galile Denizi kıyılarında 

dolaşırken Petrus ve Andreas kardeşler ile Zebedi’nin oğulları olan Yakup ve 

Yuhanna’ya rastlamış, bu dört balıkçıya “Ardım sıra gelin, sizi ‘insan avcısı’ 

yapacağım” çağrısında bulunmuştur. Bunun üzerine balıkçılar teknelerini ve ağlarını 

bırakıp İsa’nın ardından gitmişlerdir. İncil yazarı Luka, Matta ve Markos’tan farklı 

olarak havarilere yöneltilen bu çağrının İsa’nın önderlik ettiği mucizevi bir balık avı 

sırasında gerçekleştiğine değinmektedir.  

Luka’nın anlatısında mucize olarak yorumlanan öğe, bir balıkçı olan 

Petrus’un bütün gece balık yakalayamadığı denizde, İsa’nın tekneleri batıracak kadar 

balık tutulmasını sağlamasıdır. Bu nedenle dinbilimsel açımlamalarda söz konusu 

balık avı, İsa’nın denizler üzerindeki egemenliğinin bildirisi olarak kabul 

edilmiştir.112 Luka’nın aktardığı öyküde, gerçekleşen mucizenin yanı sıra adı geçen 

dört balıkçının İsa’nın ilk havarileri olmaları olayı da önem kazanmaktadır. İsa, o 

güne dek balık avlayan balıkçılara, artık ‘insan avcısı’ olacaklarını bildirerek aslında 

havarilik misyonunu tanımlamıştır. ‘İnsan avcısı’ deyişi, insanları günahtan 

döndürerek Tanrı’ya inanmaya yöneltme görevini ifade etmektedir.113 Havarilere 

bildirilen bu misyona bağlanan alegorik yorumlarda kayığın Kilise’yi, balık ağının 

inancı, denizin ise pagan dünyayı temsil ettiği düşüncesi öne sürülmüştür. Bu görüşü 

benimseyen Augustinus öyküdeki bir detaya değinerek, balık ağının yırtılışı olayını 

sapkınların varlığıyla ilişkilendirmiştir.114 

 

                                                 
112 Lockyer, a.g.e., s. 168; Trench, a.g.e., s. 139. 
113 Twelftree, a.g.e., s. 149. 
114 Loos, a.g.e., s. 674. 
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Gösterim Biçimleri: 

 Birinci Mucizevi Balık Avı erken Hıristiyan sanatında işlenmeyen bir 

temadır. Ortaçağ’da ise oldukça sınırlı sayıda betimlendiği bilinmektedir.115 

Raffaello’nun karton resmi, sahnenin Batı sanatında bilinen ilk önemli örneğidir. 

Sanatçının bu çalışmasının ardından XVI. ve XVII. yüzyıllarda bu balık avı 

temasının sık rastlanmamakla birlikte betimlenmeye başlandığı görülmektedir. Sınırlı 

sayıdaki örnekler göz önünde tutulduğunda, bu mucize sahnesi gösterim biçimi 

açısından iki başlık altında değerlendirilebilir: 

 Kalıp I: 

Luka’nın anlatısındaki balık avının gerçekleşme anını sahneye taşıyan bu 

kompozisyon şeması, Raffaello’nun yapıtında karşımıza çıkmaktadır. Sanatçı 1515 

yılında Papa X. Leo tarafından Sistine Şapeli’nin duvarlarına önemli yortularda 

asılmak üzere on duvar halısı için karton resimleri hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Kilise’nin kurucuları kabul edilen Petrus ve Pavlus’un yaşamlarından sahnelerin 

işlendiği bu karton resimlerinde, Petrus’la ilgili sahneler arasında Birinci Mucizevi 

Balık Avı da bulunmaktadır.  

Raffaello’nun yapıtında deniz kıyısında iki kayık görülmektedir (Resim 38). 

Öndeki kayıkta İsa, Petrus ve Andreas; arkadaki kayıkta ise Yakup ve Yuhanna 

kardeşler ile elinde küreğiyle başka bir balıkçı betimlenmiştir. İsa’nın bulunduğu 

kayık balıkla dolup taşmışken, yardıma gelen diğer kayıktaki iki kardeş denizdeki ağı 

çekmeye çalışmaktadır. Petrus’un ellerini kavuşturmuş biçimde İsa’nın önünde diz 

çöküşü ve İsa’nın bir elini kaldırmış olarak gösterilişi, Luka’nın değindiği 

konuşmaya işaret etmektedir. Petrus günahkarlığını itiraf ederken İsa, korkmamasını 

ve artık insan avlayacağını dile getirmektedir.  

Resmin ön planında, deniz kıyısında turnalar ve gökyüzünde ise kuzgunlar 

göze çarpmaktadır. Söz konusu kuşlara, balık avı mucizesi bağlamında sembolik 

anlamlar yüklenmiştir. Turna, özellikle Ortaçağ’ın hayvanlarla ilgili alegorik 

öykülerinde en dikkatli, tetikte olan kuş olarak tanıtılmaktadır.116 Bu özelliği 

nedeniyle turna, XVI. yüzyıldan itibaren Papalığa ait yetkinin simgesi haline 

                                                 
115 Schiller, a.g.e., s. 167. 
116 Ferguson, a.g.e., s. 14; Hall, a.g.e., s. 76. 
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gelmiştir. Tetikte oluşu ve uyanık kalışıyla sürüdeki diğer kuşları koruyan turna ile 

inananlar topluluğunu gözeten Papalık arasında benzeşim kurulmuştur.117 Resimdeki 

turnalar, havarilik misyonunu üstlenen balıkçıları temsil etmektedir. Böylece 

Petrus’un ‘insan avcılığı’ vurgulanarak Petrus ile resmi sipariş eden Papa X. Leo, 

üstlendikleri misyon nedeniyle ilişkilendirilmiştir. Kuzgun ise Yahudi efsanelerine 

göre, Nuh’un Gemisi öyküsünde, Nuh tarafından gemiden gönderilmesinin ardından 

geri dönmeyişi nedeniyle şeytanın sembolüdür.118 Öte yandan Nuh’un Gemisi 

anlatısından itibaren gemi/ kayık Kilise’yi temsil ettiği için Hıristiyan sembolizminde 

kuzgun, günah ve inançtan dönmenin simgesi olmuştur. Bu bağlamda, 

Augustinus’un balık ağının yırtılışıyla ilgili olarak öne sürdüğü sapkınlık olgusu, 

Raffaello’nun yapıtında kuzgun imgesinde ifadesini bulmaktadır. Resmin Papalığa 

ilişkin yorumlarını destekleyecek biçimde arka planda idealize edilmiş bir Roma 

manzarası119 göze çarpmaktadır.       

Raffaello’nun yapıtında görülen bu gösterim biçimi, çok az örneği 

bulunmasıyla birlikte Jacopo Bassano (1545) gibi İtalyan sanatçıların yanı sıra XVI. 

yüzyıl Flaman ustaları tarafından da izlenmiştir.120 Söz konusu yapıtlarda 

Raffaello’nun sahne şemasına neredeyse bütünüyle bağlı kalındığı görülmektedir.  

Bu noktada Mechelen Balıkçılar Loncası’nın siparişi olan Rubens’in altar panosuna 

(1619) değinmek gerekir. Triptiğin121 orta panosunda yer alan resimde, kıyıya 

yanaşmış iki kayıktan balıklarla dolu ağın çekilişi betimlenmiştir. Raffaello’dan 

farklı olarak bu kez İsa ayakta gösterilmiş ve onun önünde eğilen Petrus’un 

günahkarlığını itiraf edişi yine sahnenin önemli bir motifi olarak vurgulanmıştır.  

 

 

 

 

                                                 
117 Ludwig Pastor v.d., The History of the Popes, from the Close of the Middle Ages: Drawn from 
the Secret Archives of the Vatican and Other Original Sources, Vol. 8, London, J. Hodges, 1908, 
s. 305-6. 
118 Ferguson, a.g.e., s. 24. 
119 John Hale, Italian Renaissance Painting: From Masaccio to Titian, Oxford, Phaidon, 1977, 
Resim 118. 
120 John Shearman, Raphael’s Cartoons in the Collection of Her Majesty Queen and the 
Tapestries for the Sistine Chapel, Oxford, Clarendon, 1972, s. 138-40.    
121 Triptiğin yan panolarında, Tapınak Vergisi Mucizesi ile Tobias ve Balık temaları betimlenmiştir.  
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Kalıp II: 

Belçika Güzel Sanatlar Müzesi’nde bulunan, 1540 tarihli anonim bir Flaman 

triptiğinin122 orta panosunda Luka’nın anlatısını öyküleyici anlatım yolunu izleyerek 

yorumlayan bir resme rastlanmaktadır. Kayıkların bulunduğu bir deniz manzarasının 

ön planında havariler ve başka balıkçıların bulunduğu bir kayık görülmektedir 

(Resim 39). Kayığın ortasında İsa ve onun önünde diz çökmüş Petrus betimlenmiştir. 

Bir balıkçı balıkla dolu ağı çekmeye çalışmaktadır. Arka planda yer alan yelkenli 

kayıktaki figürlerden birinin öndeki kayığı işaret edişi dikkati çeker. Bu kayık, 

yardıma gelen Yakup ve Yuhanna kardeşlerin kayığı olarak yorumlanabilir. 

Sahnenin sağ yanında, deniz kıyısında betimlenen İsa, iki figürün bulunduğu bir 

kayığa doğru yaklaşmaktadır. Bu gösterim motifi, Luka’nın metninin ilk aşaması 

olan İsa’nın balıkçılara seslenişi (İlk Havarilerin Seçilişi) olayını sahneye 

taşımaktadır.  

Birinci Mucizevi Balık Avı betimlerinin genellikle Petrus’la ilişkili yapıtlarda 

karşımıza çıkışı dikkat çekicidir. Raffaello’nun yapıtı, Petrus’un yaşamından 

sahnelerin işlendiği karton resimlerinden birini oluşturmakta, Rubens ve anonim 

Flaman ustasının yapıtları ise balık ya da balıkçılığa ilişkin Kutsal Kitap temalarının 

betimlendiği altar panolarında yer almaktadır. Bu noktadan hareketle, Petrus 

figürünün önem kazandığı Birinci Mucizevi Balık Avı öyküsü, havarilerin ‘insan 

avcılığı’ görevinin sembolize edildiği bir tema olarak yorumlanmaktadır.123 Öte 

yandan Petrus’un -ve bütün havarilerin- üstlendiği insanları inanca yöneltme 

görevinin vurgulandığı bu anlatı, havarilik misyonunun Kilise ve Papa tarafından 

sürdürüldüğünü ifade etmektedir.124  

 

3.1.5.2. İkinci Mucizevi Balık Avı  

 
Yuhanna İncili’nin son bölümünde aktarılan balık avı, İsa’nın dirilişinin 

ardından gerçekleşmesi nedeniyle İsa’nın son mucizesi ve dinbilimsel açıdan 
                                                 
122 Triptiğin yan panolarında, İkinci Mucizevi Balık Avı ile Tapınak Vergisi Mucizesi temaları 
betimlenmiştir.  
123 Cynthia Lawrence, “The Iconology of Rubens’s Miraculous Draft of Fishes Triptych”, Simiolus: 
Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 14, 1984, s. 31.  
124 Jameson, Eastlake, a.g.e., s. 372-73. 
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Yuhanna İncili’nin ‘sonsöz’ü kabul edilmektedir.125 Luka’nın değindiği öyküde 

olduğu gibi bu anlatıda da havari Petrus’un önemli bir rol üstlenişi dikkat çekicidir. 

İlk balık avında İsa’nın ‘insan avcılığı’ (havarilik) yetkisini verdiği Petrus, ikinci 

balık avının ardından ise ‘koyunların çobanı’126 (havarilerin başı) olma yetkisini 

almıştır.  

İkinci Mucizevi Balık Avı’nda, İsa’nın Suda Yürüyüşü öyküsüyle benzer 

biçimde Petrus’un İsa’ya yaklaşmak için suya atladığına değinilmiş; ayrıca suya 

atlamadan önce çıplakken giyindiği detayına yer verilmiştir. Dinbilimsel 

açımlamalarda, Petrus’un çıplaklığı İsa’yı yadsıyışının,127 giysisini giyişi ise bu 

yadsımadan kurtuluşunun simgesi olarak yorumlanmıştır. Petrus’un suya dalışı ise 

bütünüyle arındığının işareti kabul edilmiştir.128 

Yuhanna’nın aktardığı balık avı, Luka İncili’nde geçen balık avı öyküsünde 

olduğu gibi Kilise’nin misyonuyla ilişkilendirilmiştir. Birinci balık avında ağın 

yırtılışı sapkınların varlığıyla açıklanırken; bu kez balıkla dolmasına karşın ağın 

yırtılmayışı bütün balıkların inananları temsil edişine bağlanmıştır. Bu düşünceden 

hareketle, Birinci Mucizevi Balık Avı’nda inananlar ve sapkınları bir arada 

barındıran ve kayık imgesiyle temsil edilen Kilise’nin, İkinci Mucizevi Balık 

Avı’nda bütünüyle inananları kapsadığı görüşü benimsenmiştir.129  

 
Gösterim Biçimleri: 

Erken Hıristiyan sanatında işlenmeyen İkinci Mucizevi Balık Avı temasının 

Batı sanatındaki ilk örneklerini sınırlı sayıdaki Ortaçağ kitap resimleri 

                                                 
125 Trench, a.g.e., s. 486-87. 
126 “Kahvaltıyı bitirdikten sonra İsa Simon Petrus’a sordu. ‘Ey Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan 
daha mı çok seviyorsun?’ Petrus, ‘Evet, ya Rab, seni sevdiğimi biliyorsun’ diye yanıtladı. İsa, 
‘Kuzularımı otlat’ dedi. İsa ikinci kez sordu: ‘Ey Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?’ Simon 
Petrus, ‘Evet, ya Rab, seni sevdiğimi biliyorsun’ diye yanıtlayınca, İsa, ‘Koyunlarıma çobanlık et’ 
dedi. İsa Petrus’a üçüncü kez sordu: ‘Ey Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?’ İsa’nın üçüncü 
kez, ‘Beni seviyor musun?’ diye sorması Petrus’u üzdü. ‘Ya Rab’ dedi, ‘Sen her şeyi bilirsin. Seni 
sevdiğimi de biliyorsun.’ İsa ona, ‘Koyunlarımı otlat’ dedi.” (Yuhanna 21: 15-17)       
127 Petrus, -daha önce İsa tarafından kendisine bildirildiği üzere-İsa’nın tutuklanmasının ardından aynı 
gece horoz ötmeden önce İsa’yı üç kez yadsımıştır (Matta 26: 69-75; Markos 14: 66-72; Luka 22: 54-
62; Yuhanna 18: 15-17; 25-27).   
128 Twelftree, a.g.e., s. 218. 
129 A.e., s. 219; Lockyer, a.g.e, s. 250. 
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oluşturmaktadır. Daha sonra XV. ve XVI. yüzyılların resim sanatında işlenen bu 

sahnenin üç gösterim biçimi olduğu saptanmıştır. 

Kalıp I: 
Balık avının ardından Petrus’un suya atlayarak kıyıdaki İsa’ya doğru 

yaklaşma anını sahneye taşıyan bu gösterim biçiminin en erken örneklerinden biri, 

Egberti Codexi’ndeki minyatürdür (Resim 40). Kompozisyonun sol yanında 

Yuhanna’nın metnine paralel olarak kayıkta altı havari, sağ yanda ise kıyıdaki İsa 

görülmektedir. Petrus ise denizin üstünde, balıklarla dolu ağı karaya çekerken 

betimlenmiştir. Yuhanna, Petrus’un suyun üstünde yürüdüğüne ilişkin bir bilgiye yer 

vermezken minyatür ustasının Petrus figürünü bu biçimde yorumlaması dikkat çekici 

bir durumdur. Bu betimleme anlayışı, Navicella öyküsünde Petrus’un suda yürüyüşü 

detayını anımsatmaktadır. Kıyıdaki İsa’nın ayakları dibinde görülen kömür ateşi ve 

ekmek, İsa ve havarilerinin balık avının ardından yedikleri yemeği simgelemektedir.   

Siena Ekolü’nün önemli temsilcilerinden Duccio 1311 tarihli Maesta’sının 

arka kanadında bu temaya da yer vermiştir (Resim 41). Egberti Codexi ustasından 

farklı olarak, kayıktaki altı havarinin balıkla dolu ağı çekişinin gösterildiği yapıtta 

Petrus yine denizin üstünde yürürken betimlenmiştir. Kıyıda bulunan İsa’nın 

çarmıhtaki çivi izleriyle resmedilişi, söz konusu balık avının İsa’nın dirilişinin 

ardından gerçekleştiğini vurgulamaktadır.  

İsa’nın altı havarisinin balık ağını çekerken kayıkta, İsa’ya yaklaşmak için 

denize atlayan Petrus’un suda, dirilen İsa’nın ise kıyıda gösterildiği bu kalıp, 

Tintoretto (1580), Marten de Vos (1589), Gaspar de Crayer (1644) gibi Maniyerist 

ve Barok dönem sanatçıları tarafından da sürdürülmüştür.     

Kalıp II: 

Öyküleyici anlatım yolunun izlendiği bu gösterim biçimine, Kuzey 

Rönesansı’nın temsilcilerinden Konrad Witz’in Cenevre kentindeki St. Peter Kilisesi 

için gerçekleştirdiği altar resminde (1444) rastlanmaktadır. Arka planında Cenevre 

manzarasının yer aldığı resimde, kayıkta dördü balık ağını çekmekte olan altı havari, 

kıyıda ise dirilişinin simgesi kırmızı giysiler içinde İsa betimlenmiştir (Resim 42). 

Petrus ise hem diğer havarilerle birlikte kayıkta, hem de İsa’ya doğru yaklaşırken 

suda gösterilmiş, böylece öykünün iki aşaması sahneye taşınmıştır. Yapıtta, 

Yuhanna’nın anlatımıyla örtüşmeyen iki gösterim motifi göze çarpmaktadır. İlki, 
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metinde yedi olarak ifade edilen kayıktaki havari sayısının altı oluşu, ikincisiyse 

kıyıya çok yakın bir noktada bulunmasına karşın İsa’nın aslında suyun üstünde 

gösterilişidir. Söz konusu ikinci motif, batmak üzere olan Petrus’un suyun üstünde 

yürüyen İsa tarafından kurtarıldığı Navicella betimlerini anımsatmaktadır. Ancak, 

yapıtın barındırdığı diğer motifler -İsa’nın konumu çelişik görünse de- İkinci 

Mucizevi Balık Avı öyküsünü betimlemektedir.   

Konrad Witz’in yapıtı, resmin gerçekleştirildiği dönemde Kilise ve Papalığın 

içinde bulunduğu politik durumun alegorisi olarak değerlendirilmiştir.130 XV. 

yüzyılın ilk yarısı, Kilise ve Papalığın yetkilerinin tartışmaya açılarak reformdan 

geçirilmesi düşüncesinin ağırlık kazandığı bir dönemdi. 1431 yılının başlarında 

toplanan Basel Konsili’nde, yetki açısından Konsil’in Papa’dan üstün olduğu 

yolundaki Konstanz Bildirisi (1432) yayınlanmış ve Papa IV. Eugenius azledilerek 

Savoy Dükü V. Felix ‘Karşı-Papa’ olarak seçilmiştir (1440).131 Basel Konsili, 

Kilise’yi bütün inananlar topluluğu; Papa’yı da havari Petrus örneğini izlemesi 

koşuluyla onun vekili kabul etmekteydi. 

Papa IV. Eugenius’a karşı V. Felix’i destekleyen Konsil üyelerinden biri de, 

Witz’in altar resmini sipariş eden Cenevre piskoposu François de Mies’ti.132 Basel 

Konsili’nin Petrus’un yetkisine ilişkin vurgusu ve Mies’in Konsil’e verdiği destek 

göz önünde tutularak Witz’in yapıtının Basel Konsili ve V. Felix’in önemli rol 

oynadığı dönemle ilintili olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu bağlamda, Kilise 

Babaları döneminden itibaren Kilise’yi sembolize eden kayık, Konsil’in tanımladığı 

‘gerçek Kilise’yi, Petrus figürü ise Karşı-Papa V. Felix’i temsil etmektedir. Ayrıca 

gölün karşı kıyısında görülen detaylardan birinde, bir şövalye alayı liderinin Savoy 

                                                 
130 Molly Teasdale Smith, “Conrad Witz’s Miraculous Draught of Fishes and the Council of Basel”, 
The Art Bulletin, Vol. 52, 1970, s. 150-56; Craig Harbison, The Art of the Northern Renaissance, 
London, Everyman Art Library, 1995, s. 136-37; Rose-Marie&Rainer Hagen, What Great Paintings 
Say: Old Masters in Detail, Köln, Taschen, 2000, s. 38-43.     
131 1438’de Ferrara’da toplanan karşı konsil, Basel Konsili’ne katılanları aforoz ederek alınan kararları 
hükümsüz kılmıştır. Papa IV. Eugenius Basel Konsili’ne karşın Papa olarak iktidarını korumuş ve 
ölümünden önce İmparator III. Frederick ile uzlaşmaya varmıştır. 1447’de yeni Papa olan V. 
Nicholas’ın kontrolü tamamen eline geçirmesinin ardından 1449 yılında Basel Konsili başarısızlıkla 
sona ermiş, V. Felix de Papalık’tan feragat etmiştir. Luther’in önderlik ettiği Reform hareketinin 
hazırlayıcısı olan bu gelişmeler için bkz: G.T. Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, Çev. Ahmet 
Aydoğan, İstanbul, Say Yayınları, 2005, s. 903-23.  
132 Smith, a.g.y., s. 152; Rose-Marie&Rainer Hagen, a.g.e,, s. 42. 
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armalı bir bayrak taşıması V. Felix’i simgeleyen bir motiftir.133 Arka planda uzanan 

manzaranın belirgin biçimde Cenevre kentini betimlemesi ve balık avının Cenevre 

gölünde gerçekleşmesi ise resmin politik bildirisini destekleyen öğeler olarak 

nitelendirilmiştir.134 Bu görüşler çerçevesinde, Witz’in yapıtı (Cenevre 

manzarasındaki balık avı), geleneksel olarak Kilise ve Papalık ile ilişkilendirilen bir 

temayı –yine bu olgular çerçevesinde- dönemin dinsel koşulları bağlamında 

yorumlayan alegorik bir sahneye dönüştürmektedir.    

Kalıp III: 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Flaman resminde günlük yaşam sahneleri 

sıklıkla işlenmeye başlamış ve dinsel temalar ise çoğu kez bu sahnelerin arka 

planlarına taşınmıştır. Özellikle Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer gibi Anversli 

Rönesans ustaları, pazar sahnelerini (market scene) resmettikleri yapıtlarının arka 

planında İncil temalarına yer vermişlerdir.135 Flaman sanatında işlenen bu İncil 

temaları arasında İkinci Mucizevi Balık Avı’nın da bulunduğu görülmektedir.  

Beuckelaer, 1563 tarihli pano resminin ön planında balıkçıların kayıkla 

getirdiği balıkları taşıyan, satan, at arabalarına yükleyen köylülerin yer aldığı bir 

balık pazarı betimlemiştir (Resim 43). Yapıtın arka planında ise sol tarafta kayıktaki 

havarilerin balık ağını çekişi, merkezde suya giren Petrus’un kıyıdaki İsa’ya doğru 

yaklaşması, sağ tarafta ise balık avının ardından İsa ve havarilerinin yediği yemek 

gösterilmiştir. İkinci Mucizevi Balık Avı öyküsünü günlük yaşam sahnelerinin arka 

planına taşıyan bu gösterim biçimi, sahne şeması açısından bir dönüşüme işaret 

etmekte, dinsel ve dünyasal iki temayı bir araya getirerek sahnenin ön ve arka planı 

arasında bir karşıtlık düşüncesi oluşturmaktadır. Flaman resminde görülen bu türden 

sahneler yayınlarda genellikle resmin ön ve arka planında gösterilen iki temayı da 

tanımlayacak biçimde çift başlıkla anılmaktadır.136 Dolayısıyla, İkinci Mucizevi 

                                                 
133 Smith, a.g.y., s. 153-54; Rose-Marie&Rainer Hagen, a.g.e,, s. 43. 
134 Harbison, a.g.e, s. 136. 
135 Flaman resmindeki pazar ve mutfak sahneleri için bkz.: Elizabeth A. Honig, Painting and the 
Market in Early Modern Antwerp, New Haven, Yale University Press, 1998; Keith P.F. Moxey, 
Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, and the Rise of Secular Painting in the Context of the 
Reformation, New York, Garland, 1977.     
136 Honig, a.g.e., s. 256; Lawrence, a.g.y., s. 28; Norman Bryson, Looking at the Overlooked: Four 
Essays on Still Life Painting, London, Reaktion Books, 2004, s. 149.    
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Balık Avı sahnelerinin üçüncü kalıbını oluşturan bu gösterim biçimi, “Balık Pazarı 

ve Mucizevi Balık Avı” olarak adlandırılabilir.  

* * * 

Konrad Witz’in yapıtında İsa’nın konumu açısından Yuhanna’nın anlatısıyla 

örtüşmeyen bir gösterim biçiminin söz konusu olduğu belirtilmişti. Aynı türden 

betimleniş farklılıkları, Batı sanatında işlenen bazı balık avı örneklerinde de 

karşımıza çıkmaktadır. İncil’de geçen deniz ya da balıkçılıkla ilgili öykülerin kimi 

zaman karıştırılması nedeniyle birbirinden farklı anlatıların barındırdığı motifler aynı 

sahnede bir araya getirilmiştir. İncil metnindeki anlatıların karıştırılması sonucunda 

ortaya çıkan bu betimleniş farklılıkları, sahnelerin kesin olarak saptanması ve 

adlandırılması açısından sorun yaratmaktadır. Farklı dönem ve coğrafyadan iki 

sanatçının yapıtları söz konusu duruma örnek gösterilebilir. Uluslararası Gotik 

üslubun İspanyol temsilcilerinden Luis Borrassa’nın St. Clara altarında yer alan 

resminde (1415), balık ağlarının çekildiği iki kayıktan birinde bir havari, suyun 

içinde Petrus ve kıyıda ise Petrus’u elinden tutan İsa görülmektedir (Resim 44). Bu 

motiflerin oluşturduğu bir yapıtın adlandırılması, İncil anlatıları dikkate alındığında 

oldukça güçtür. Balık ağlarının varlığı ve iki kayık Birinci Mucizevi Balık Avı; 

İsa’nın kıyıda bulunması İkinci Mucizevi Balık Avı; suyun içindeki Petrus’un İsa 

tarafından kurtarılışı137 ise Navicella sahnelerini anımsatmaktadır. Öte yandan ön 

plandaki kayıkta yer alan tek havari figürü, betimleniş biçimiyle Petrus’un kardeşi 

Andreas’ı temsil edişi nedeniyle başka bir İncil anlatısını gündeme getirmektedir: İlk 

Havarilerin Seçilişi.138 Çünkü bu anlatıyı referans alan sahnelerde kıyıda bulunan İsa, 

kayıkta balık avlayan Petrus ve Andreas kardeşlere seslenmektedir.   

Başka bir örnek, Alman Rönesans sanatçısı Hans Suess von Kulmbach’a aittir 

(Resim 45). Bu kez sahnede ikisi balık ağını çekmekte olan üç havarinin bulunduğu 

bir kayık vardır. Petrus, Borrassa’nın yapıtındaki gibi İsa tarafından kurtarılırken 

                                                 
137 İsa’nın Petrus’u elinden tutuşu, Navicella sahnelerinde Petrus’un kurtarılışını temsil eden bir 
gösterim motifidir; İkinci Balık Avı sahnelerinde bu motife rastlanmaz.   
138 “İsa Galile Denizi kıyılarında dolaşırken, Simon’la –öteki adı Petrus’tur- kardeşi Andreas’a 
rastladı. Denize ağ atıyorlardı; çünkü balıkçıydılar. Onlara, ‘Ardım sıra gelin’ dedi, ‘Sizi insan avcısı 
yapacağım.’ Onlar da hemen ağlarını bırakıp O’nun ardı sıra gittiler. Oradan ileriye doğru gidince 
başka iki kardeşe -Zebedi’nin oğulları Yakup’la kardeşi Yuhanna’ya- rastladı. Babaları Zebedi’yle 
birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi de, babalarını da bırakıp 
İsa’nın ardı sıra gittiler.” (Matta 4: 18-22; Markos 1: 16-20)  
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gösterilmiştir. Konumu kesin olarak belirlenemeyen İsa, ön planda görülen sazlık 

dikkate alınırsa büyük olasılıkla kıyıdadır. Kulmbach’ın yapıtının, havarilerin sayısı 

metinle örtüşmese de İkinci Mucizevi Balık Avı’nı betimlediği öne sürülebilir; ancak 

Petrus’un İsa tarafından kurtarılışı Navicella sahnelerine özgü bir motiftir.  

Borrassa ve Kulmbach’ın yapıtları üzerinden yapılan bu çözümleme, İncil’de 

anlatılan deniz ya da balıkçılığa ilişkin öykülerin kimi zaman sanatçılar tarafından 

karıştırıldığını ve birbirinden farklı öykülere ait gösterim motiflerinin aynı sahneye 

taşındığını ortaya koymaktadır. Metinlerin karşılaştırmalı biçimde ele alınması, söz 

konusu sahnelerde hangi İncil anlatılarının birleştirildiğini açıklasa da adlandırma 

noktasındaki zorluğa bir çözüm getirmemektedir. Nitekim ‘kalıp dışı’ olarak 

değerlendirilebilecek bu türden sahnelerin adlandırılmasında ikonografik yayınlarda 

da bir uzlaşı söz konusu değildir.139    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Smith, a.g.y., s. 151; Hall, a.g.e., s. 67, 210. Adı geçen yayınlarda da farklı İncil anlatılarının kimi 
zaman karıştırıldığına ve aynı sahnelerin farklı biçimlerde adlandırıldığına değinilmektedir. Örneğin, 
Kulmbach’ın yapıtı bazı yayınlarda “Petrus’un Suda Yürüyüşü”, bazılarında ise “Petrus’un Çağrılışı / 
İlk Havarilerin Seçilişi” başlığıyla anılmıştır. Bkz.: Gert von der Osten, Horst Vey, Painting and 
Sculpture in Germany and Netherlands: 1500-1600, Çev. Mary Hottinger, Baltimore, Penguin 
Books, 1969, s. 86; Gigetta Dalli Regoli, Uffizi/Florence: Great Museums of the World, New York, 
Newsweek, 1968, s. 151.   
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3.1.6. Tapınak Vergisi Mucizesi  

 
“Kefernahum’a vardıklarında tapınağın bakımı için vergi (yarım şekel) toplayanlar 

Petrus’a yaklaşıp, ‘Sizin öğretmeniniz tapınağa vergi ödemez mi?’ diye sordular. O da 

‘Elbette öder’ dedi. Petrus eve dönünce İsa ondan önce söze koyulup, ‘Ey Simun, ne 

düşünürsün?’ diye sordu. ‘Yeryüzünün kralları vergi ve gümrük parasını kimden toplarlar? 

Kendi oğullarından mı, yoksa yabancılardan mı?’ Petrus, ‘Yabancılardan’ deyince, İsa ona 

şunu bildirdi: ‘Demek oluyor ki oğullar serbesttir. Ama onlara ket vurmamak için denize 

gidip oltayı at. Oltaya takılan ilk balığı çek. Ağzını açınca gümüş bir para (bir şekel) 

bulacaksın. Onu alıp vergiyi öde. Hem benim, hem de senin için.” (Matta 17: 24-27) 

 

İncil yazarları arasında yalnız Matta’nın aktardığı bu öykü, İsa ve 

havarilerinden talep edilen vergi parasının balığın ağzında bulunan gümüş para ile 

ödenmesine değinmesi nedeniyle dinbilimsel açıdan İsa’nın mucizeleri arasında 

kabul edilmektedir. İncil metninde sözü edilen ve Tevrat’ta ayrıntılı biçimde 

açıklanan (Çıkış 30: 11-16) bu vergi, yirmi yaş ve üzerindeki her yetişkin Yahudi 

erkeğinin ödemekle yükümlü olduğu, zengin ya da yoksul her bir kişi için yarım 

şekel değerindeki tapınak vergisidir. 

 Matta’nın anlatısında geçen İsa ve Petrus arasındaki konuşma üzerine 

yoğunlaşılan dinbilimsel açımlamalarda, İsa’nın Petrus’a kendilerinden talep edilen 

vergi parasını ödemesini bildirişi, İsa’nın yürürlükteki Yahudi yasalarıyla uzlaşısını 

ve barışçıl tavrını gösteren bir belirti olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte İsa’nın 

Petrus’a oltaya takılan ilk balığın ağzında gümüş parayı bulacağını belirtmesi, onun 

önceden bilme yetisinin kanıtı olarak değerlendirilmiştir.140  

 Augustinus bu anlatı için alegorik bir okuma önererek, İsa’nın Petrus’a vergi 

parasını ödemesini belirtmesi ile İsa’nın bütün Hıristiyanların ruhlarının kurtuluşu 

için kendi yaşamını kurban edişi arasında bir benzerlik kurmuştur. Aynı biçimde, 

Kilise’yi temsil etmesi nedeniyle Petrus’un bütün havariler adına vergi memuruna 

                                                 
140 Lockyer, a.g.e., s. 219-20; Loos, a.g.e., s. 685. 
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yaptığı ödemeyi ise Kilise’nin bütün üyeleri için yapılmış bir ödeme olarak 

yorumlamıştır.141    

 Matta İncili’ndeki bu anlatının dinbilimsel yorumlarında, özellikle İsa’nın bir 

tümcesine dikkat çekildiği görülmektedir. Petrus’un yeryüzü / dünya krallarının 

vergiyi ‘yabancılar’dan aldığını belirtmesinin ardından İsa’nın “Oğullar serbesttir” 

tümcesiyle karşılık verişi, esas olarak öykünün anlam açısından en önemli noktasını 

oluşturmaktadır. “Oğullar serbesttir” ifadesiyle İsa, kendisi ve havarilerini –genel 

anlamda inananları- başka bir krallığın (Tanrı’nın Krallığı) oğulları olarak 

adlandırmakta ve Tanrı’nın Krallığı’nda ‘oğullar’ın (inananların) vergiden muaf / 

serbest olduğunu vurgulamaktadır.142 Augustinus’un yorumuna göre, dünya 

krallıklarında kralın oğulları, Tanrı’nın Krallığı’nda ise Tanrı’nın oğulları (inananlar) 

serbesttir.143 

     Dikkatli bir okuma yapıldığında vergi parasına ilişkin bu öykünün tam 

anlamıyla gerçekleşen bir mucize olayını aktarmadığı sonucuna varılabilir. Çünkü 

Matta’nın konu ettiği, İsa ile Petrus arasındaki konuşmadır, Petrus’un İsa’nın sözleri 

doğrultusunda balığın ağzında parayı bulduğuna ilişkin bir aktarıma yer 

verilmemiştir. Nitekim dinbilimsel yayınlarda da bu noktaya değinilmiş,144 İsa’nın 

sözleri temel alınarak balığın ağzında bulunan para ile verginin ödenmiş olduğu 

varsayıldığından söz konusu anlatının İsa’nın mucizelerinden biri olduğu görüşü 

benimsenmiştir. İkonografik kaynaklarda ise bu öykünün kimi zaman İsa’nın 

mucizeleri arasında değerlendirilmediği, İsa’nın hizmet dönemine ait temalar içinde 

anıldığı görülmektedir.145 Ancak dinbilimsel yayınların önermesi ve Petrus’un 

mucizevi biçimde balığın ağzında parayı buluşu motifi göz önünde tutulduğunda bu 

İncil anlatısı ikonografik açıdan da İsa’nın mucizeleri arasında değerlendirilmelidir.  

Öte yandan ikonografik yayınlarda bu olay “Vergi Parası” başlığıyla 

anılmakta, ancak genellikle aynı başlık altında başka bir İncil anlatısı da referans 

                                                 
141 Anthony Molho, “The Brancacci Chapel: Studies in Its Iconography and History”, Journal of the 
Courtauld and Warburg Institutes, Vol. 40, 1977, s. 62. 
142 Lockyer, a.g.e., s. 219; Loos, a.g.e., s. 681; Trench, a.g.e., s. 406-409; W.D. Davies, Dale C. 
Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the the Gospel According to Saint Matthew, 
Vol. II, Edinburgh, T&T Clark, 1997, s. 741. 
143 Trench, a.g.e., s. 408. 
144 Twelftree, a.g.e., s. 137; Lockyer, a.g.e., s. 219. 
145 Schiller, a.g.e., s. 137; Ferguson, a.g.e., s. 80. 
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verilmektedir. İsa ile Ferisiler arasındaki konuşmaya yer veren bu ikinci öykü 

Snoptik İncillerde geçmektedir:  

 

“Bunun üzerine Ferisiler çekilip danışmaya koyuldular. İsa’yı kendi sözüyle tuzağa 

düşürmek için düzen kurdular. Kendilerine bağlı öğrencilerle birlikte Herodesçileri O’na 

göndererek, ‘Ey Öğretmen’ dediler, ‘Senin gerçek olduğunu, Tanrı yolunu da gerçekten 

öğrettiğini biliyoruz. Hiç kimseden çekindiğin yok. Çünkü kayırıcılık yapan biri değilsin. 

Açıkla bize, düşüncen nedir? Kayser’e vergi ödemek yasal mı, yoksa değil mi?’ İsa onların 

kurnazlığını bildiğinden, ‘Ey ikiyüzlüler’ dedi, ‘Neden beni denemeye kalkışıyorsunuz? 

Bana şu vergi parasını gösterin.’ Kendisine parayı getirdiler. İsa sordu: ‘Şu gördüğünüz yüz 

ve yazı kimindir?’ ‘Kayser’in’ dediler. Bunun üzerine İsa, ‘Öyleyse’ dedi, ‘Kayser’e ilişkin 

şeyleri Kayser’e, Tanrı’ya ilişkin olanları da Tanrı’ya verin.’ Bunu duyunca şaşakaldılar ve 

İsa’yı bırakıp gittiler.” (Matta 22: 15-22; Markos 12: 13-17; Luka 20: 20-26)   

 

 Kayser’e ödenen verginin yasallığının tartışıldığı yukarıda alıntılanan öykü 

ile balığın ağzında paranın bulunduğu mucize öyküsünün yayınlarda “Vergi Parası” 

olarak aynı başlık altında ele alınışı, kimi zaman sahnelerin adlandırılması ve metin 

referansının verilmesinde karışıklığa yol açmaktadır.146 Oysa Ferisilerin İsa’yı 

denemek için Kayser’e ödenen verginin yasallığını tartışmaya açtığı ve bunun 

üzerine İsa’nın dünyasal ödemeler ile dinsel ödemelerin karıştırılmaması gerektiğini 

vurguladığı bir mesel niteliğindeki ikinci vergi olayı, gösterim biçimi açısından da 

ilk öyküden oldukça farklıdır (Tiziano, 1516; Resim 46). Üstelik bu olayın sanat 

tarihindeki ilk örneklerine ancak XVI. yüzyılda rastlanmaktadır.147 Bu nedenle söz 

konusu iki vergi olayının iki ayrı başlık altında ele alınması, ikonografi 

terminolojisindeki tutarlılık bağlamında bir zorunluluk niteliğindedir. Ancak “Vergi 

Parası” adlandırmasının ikonografi yazınındaki yerleşikliği düşünülürse, en azından 

                                                 
146 Örneğin, Minor, Masaccio’nun Brancacci Şapeli’nde balığın ağzında paranın bulunuşu mucizesini 
işlediği yapıtından söz ederken, İsa’nın diğer vergi olayında dile getirdiği ‘Kayser’e ilişkin şeyleri 
Kayser’e, Tanrı’ya ilişkin olanları da Tanrı’ya verin’ tümcesine değinmektedir. Yazarın bu 
alıntılaması, iki vergi olayının karıştırıldığını göstermektedir. Bkz.: Vernon H. Minor, Art History’s 
History, New York, Harry N. Abrams, 1994, s. 64.   
147 İkinci vergi olayının Batı sanatındaki örneklerinin genel bir değerlendirmesi için bkz.: Uşun Tükel,  
Resmin Dili: İkonografiden Göstergebilime, İstanbul, Homer Kitabevi, 2005, s. 12-20. Tükel, 
“Vergi Parası Üzerine İkonografik Bir Not” başlıklı yazısında, İsa’nın tümcesini (Matta 22: 21) 
referans alarak, ikinci vergi olayını işleyen sahnelerin “Sezar’ın Hakkı Sezar’a” deyişiyle 
adlandırılmasını önermektedir.    
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dilimizdeki ikonografi terminolojisinin biçimlenişi açısından –ve konumuz İsa’nın 

mucizeleri olduğundan- birinci vergi olayına ilişkin bir önermede bulunmak yerinde 

olacaktır. Bu noktada dinbilimsel kaynakların “Petrus’un balığın ağzındaki parayı 

buluşu”, “Balığın ağzındaki para mucizesi” gibi başlıklara yer verdiğini belirtmek 

gerekir. Ancak bu adlandırmalar, öykünün barındırdığı vergi temasını göz ardı 

etmektedir. Bu bilgiler ışığında, İsa’nın mucizeleri arasında bulunan ilk öyküde konu 

edilen verginin tapınak işleri için ödendiği noktasından hareketle, bu öykünün 

işlendiği sahneleri “Tapınak Vergisi Mucizesi” olarak adlandırmayı önermekteyiz. 

 
Gösterim Biçimleri: 

 Batı sanatında X. yüzyıldan itibaren betimlenmeye başlanan148 Tapınak 

Vergisi Mucizesi’nin sınırlı sayıdaki örnekleri incelendiğinde, öykünün belirli 

aşamalarının sahneye aktarılmasıyla ilişkili olarak üç gösterim biçiminin bulunduğu 

görülmektedir.   

Kalıp I: 

Petrus’un balığın ağzında parayı buluşu aşamasını gösteren bu betimleme 

tipinde, Matta’nın öyküsünün barındırdığı olaylar dizgesinden mucizenin 

gerçekleştiği anın sahneye taşıması nedeniyle sembolik bir anlatım dili kullanılmıştır. 

Tapınak Vergisi Mucizesi temasının bilinen en erken örneği olan Otto dönemine ait 

bir fildişi kabartmada (Magdeburg Antependium, yak. 970), Petrus’un İsa’nın 

denetiminde balığın ağzındaki parayı alışı betimlenmiştir (Resim 47). İsa bir eliyle 

parayı işaret ederken, balığın ağzındaki parayı alan Petrus şaşkınlık içinde İsa’ya 

doğru bakmaktadır. İsa’nın arkasında görülen diğer havariler de olaya tanıklık 

etmektedir. Gotik dönem kitap resimlerinin önemli örneklerinden, 1250-60 yılları 

arasına tarihlenen Mainz İncili’nde (Resim 48), yine İsa’nın denetimindeki Petrus’un 

oltasını atarak balığı yakalayışı resmedilmiş; bu kez havariler sahneye katılmamıştır.  

Kalıp II: 

Ortaçağ’ın yaygın betimleme tipi olan öyküleyici anlatım biçiminin 

kullanıldığı bu kalıp, Tapınak Vergisi sahnelerinin en anıtsal örneğini oluşturan tek 

bir yapıtta karşımıza çıkmaktadır. Masaccio, Santa Maria del Carmine Kilisesi’ndeki 

                                                 
148 Schiller, a.g.e., s. 137; Tükel, a.g.e., s. 15. 
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Branccaci Şapeli freskleri arasında yer alan yapıtında (1420’ler), Matta’nın 

anlatımını kendisinden önceki Ortaçağ ustalarından farklı bir biçimde yorumlamıştır. 

Ortaçağ örnekleri, İsa’nın önceden bildirdiği gibi paranın balığın ağzında mucizevi 

biçimde bulunuşu olayını sahneye taşırken, erken Rönesans sanatının büyük ustası 

Masaccio öykünün bütün aşamalarını tek bir sahnede betimleme yolunu seçmiştir 

(Resim 49).  

 Yapıtın merkezinde, İsa ve havarilerinin149 tapınak vergisinin ödenmesini 

talep eden vergi memuru tarafından durdurulmaları ve İsa’nın paranın tedarik 

edilmesi için Petrus’a sol taraftaki denizi işaret edişi gösterilmiştir. Petrus’un, İsa’nın 

bu hareketini yineleyişi dikkati çekmektedir. Sol tarafta denizin kıyısındaki Petrus’un 

balığın ağzından parayı çıkarışı; sağda ise tapınak vergisi için topluluğu durduran 

vergi memuruna Petrus tarafından paranın ödenişi betimlenmiştir. Böylece sanatçı 

Matta’nın anlatımının üç aşamasını da sahneye aktarmıştır.   

 Masaccio’nun freskinde, arka plana taşınan balığın ağzında paranın bulunuşu 

(mucize!) motifinin -erken örneklerle çelişik biçimde- sahnenin odak noktasını 

oluşturmaması dikkat çekicidir. Vergi memurunun tapınak vergisini talep edişi 

karşısında İsa’nın Petrus’a gerekli olan parayı balığın ağzında bulacağını bildirişi 

olayı, resmin merkezine taşınarak sahnenin odak noktası haline getirilmiştir. 

Dolayısıyla İsa’nın vergi parasının ödeneceği yönündeki kararı öykünün birincil 

motifi olarak betimlenmiştir. Öyle ki sanatçı, izleyiciyi mucizenin değil de, İsa’nın 

Petrus’a parayı ödemesini belirtişi eyleminin tanığı olmaya zorunlu kılmış 

görünmektedir.150  Nitekim Petrus’un parayı vergi memuruna ödeyişi olayı da 

paranın balığın ağzında bulunuşu ile karşılaştırıldığında çok daha göze çarpıcı 

biçimde gösterilmiştir. Bu betimleme anlayışı, Masaccio’nun yapıtının ve aynı 

zamanda Tapınak Vergisi Mucizesi temasının anlam boyutu üzerine çeşitli görüşlerin 

öne sürülmesine yol açmıştır.   

Floransa’daki Brancacci Şapeli freskleri, Cennetten Kovuluş teması dışında 

Petrus’un yaşamından sahneleri içermektedir. Filippino Lippi, Masolino ve 

Masaccio’nun birlikte çalıştıkları şapelin freskleri büyük ölçüde Masaccio tarafından 

                                                 
149 Vasari, sağ tarafta görülen son havarinin Masaccio’nun otoportresi olduğunu belirtmektedir. Bkz.: 
Vasari, a.g.e., s. 130. 
150 Molho, a.g.y., s. 66. 
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tamamlanmıştır. Tapınak Vergisi dışında şapelde işlenen Petrus’un yaşamından 

sahnelerin tümü İncil’in Resullerin İşleri kitabında yer alan öykülere dayanmaktadır. 

Brancacci Şapeli’nde bu temanın işlenişi, yukarıda belirtilen betimleme anlayışına da 

bağlı olarak, araştırıcılar tarafından farklı bakış açılarıyla nedenselleştirilmiştir. 

Marksist sanat tarihçisi F. Antal, ‘Rönesans rasyonalizminin dinsel sanattaki 

en üstün başarısı’151 olarak nitelendirdiği Masaccio’nun yapıtını, freskleri sipariş 

eden Felice Brancacci tarafından ‘özellikle seçilmiş’ bir tema olarak 

değerlendirmiştir. Floransa’da yeni kurulan Denizcilik Konsülleri Kurulu’nun üyesi 

olan Felice Brancacci, Floransa orta sınıfı açısından büyük önem taşıyan denizcilik 

faaliyetlerinin gelişimi için önemli bir misyon üstlenmişti. Antal’a göre, Brancacci, 

büyük olasılıkla şapeli resimleyen sanatçılardan ‘devlet zenginliği okyanusta 

aranmalıdır’ düşüncesini ifade etmelerini istemiş olmalıydı. Öte yandan vergi 

memuru ve İsa’nın ‘istemli edimleri’ne değinen yazar, verginin ödenişine yapılan 

vurguyu temel alarak yapıtın aynı zamanda yurtseverce ve iktisadi anıştırmalar 

taşıdığını belirtmektedir.152 Marksist görüşün başka bir temsilcisi Hadjinicolaou ise 

sanat tarihini sınıf mücadelesi bağlamında ele aldığı yapıtında, Antal’ın görüşlerini 

benimseyerek, Masaccio’nun resmini Floransa burjuvazisinin gereksinimlerine yanıt 

veren yeni bir dinsel ideolojinin ifadesi olarak yorumlamaktadır.153  

Masaccio’nun yapıtı üzerine çözümlemelerde, resimde işlenen İncil temasının 

erken XV. yüzyıl Floransa’sı ve Rönesans düşüncesi bağlamında yorumlanışı dikkati 

çeken bir noktadır. Daha önce belirtildiği gibi, XV. yüzyılın başları, genel olarak 

Avrupa toplumunda ve özellikle Floransa’da, Kilise’nin misyonu, Papalığın yetkileri, 

Kilise-devlet ilişkisi gibi olguların tartışmaya açıldığı bir sürece işaret eder. 

Brancacci Şapeli fresklerinin gerçekleştirildiği 1420’lerde, Kilise-devlet çekişmesine 

neden olan sorunlardan birini devletin vergi politikası oluşturmaktaydı.154 Bu 

dönemde devletin getirdiği vergiler Kilise tarafından şiddetli biçimde eleştirilmiştir. 

Bütün bu gelişmeler, Rönesans hümanizminin etkisiyle dinsel temaların toplumsal / 

                                                 
151 Frederick Antal, Florentine Painting and Its Social Background: The Bourgeois Republic 
Before Cosimo de Medici’s Advent to Power, XIV and XV Centuries, London, Kegan Paul, 1947, 
s. 307.  
152A.e., s. 308. 
153 Nicos Hadjinicolaou, Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi, Çev. Halim Spatar, İstanbul, Kaynak 
Yayınları, 1998, s. 158-161.  
154 Molho, a.g.y., s. 63. 
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dünyasal bildiriler taşıdığı sanat anlayışı içinde İncil’deki “Vergi Parası” temasının 

önem kazanmasında rol oynamıştır.155 Daha XIV. yüzyılda Padovalı Marsilius 

(1275-1342) gibi geç Ortaçağ din bilginleri, Kilise ve devlet ayrılığını gündeme 

getirerek devletin özerkliğini savunmuş ve bu İncil anlatısını dönemin tartışmaları 

bağlamında yorumlamıştır. Marsilius, Defensor Pacis (Barış Savunucusu, 1324) adlı 

yapıtında İsa’nın verginin ödenmesini isteyişini iki nedene bağlamaktadır. İlki, 

İsa’nın devletin yetkinlik alanıyla uzlaşısı, ikincisiyse havarilerine bu türden 

(dünyasal) konularda tartışmamaları gerektiğini göstermek isteyişidir.156  

Brancacci Şapeli freskleri üzerine kaleme alınan araştırmalar, resim 

programının başyapıtı kabul edilen Tapınak Vergisi Mucizesi’ni genellikle Kilise-

devlet ilişkisi üzerinden okumaktadır. Matta’nın anlatısında, İsa ile Petrus arasında 

geçen konuşma esas olarak dinsel işler ile dünyasal işlerin ayrılığı ya da Tanrı’nın 

yasaları ile dünya yasaları arasındaki uyuşmazlık üzerine temellenir. Çünkü İsa, 

Tanrı’nın Krallığı’nda oğulların serbest –vergiden muaf- olduğunu belirtmesine 

karşın dünya krallığında vergi ödemeyi yeğlemiştir. Bu bağlamda, ikinci “Vergi 

Parası” anlatısının bildirisi de dikkate alındığında, İncil metnindeki ‘vergi’ teması, 

dinsel ve dünyasal olgular (Kilise ve devlet) arasındaki ilişki üzerine İsa’nın ortaya 

koyduğu yargıyı dile getirmektedir: Kilise, dünyasal gerçeklikleri aşan bir misyon 

üstlense de dünyasal işlerin özerkliğine riayet etmelidir.157 Vergi temasının bu 

bildirisi 1420’lerin Floransa’sı söz konusu olduğunda özel bir anlam taşımaktadır. 

Kilise’nin devletin koyduğu vergilere tepkisine karşın, Papa V. Martin 1423 yılında, 

Floransa kiliselerinin Floransa devleti tarafından talep edilen vergileri ödemesine 

yönelik bir karar almıştır. Masaccio’nun yapıtı, tarihsel paralellik göz önünde 

tutularak genellikle bu olayın anıştırması olarak yorumlanmaktadır.158 Nitekim, 

                                                 
155 Agnes Heller, Renaissance Man, Çev. Richard E. Allen, London,  Routledge&Kegan Paul, 1978, 
s. 143. Yazar, Vergi Parası temasının Masaccio’dan Tiziano’ya değin Rönesans düşüncesi ve 
sanatında etkili olduğunu belirterek İncil’deki iki vergi olayının da benzer biçimde yorumlandığına 
değinmiştir.   
156 Molho, a.g.y., s. 63. 
157 Umberto Baldini, Ornella Casazza, The Brancacci Chapel Frescoes, London, Thames and 
Hudson, 1992, s. 39-40. Öte yandan İncil’in “Romalılara Mektup” bölümünde yer alan bir tümce de, 
bu yorumu desteklemektedir: “Herkese ne gerekiyorsa onu verin: Vergi toplayana vergi, gümrük 
kesene gümrük, saygı gösterilmesi gerekene saygı, onur yaraşana onur.” (13: 7) 
158 A.e., s. 39; Molho, a.g.y., s. 66-67; Jules Lubbock, Storytelling in Christian Art from Giotto to 
Donatello, New Haven, Yale University Press, 2006, s. 208-209; John T. Paoletti, Gary M. Radke, 
Art in Renaissance Italy, London, Laurence King Publishing, 2005, s. 230.   
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şapelin fresklerinin ilk Papa kabul edilen Petrus’un yaşamından sahnelere ayrılması, 

Felice Brancacci ve üyesi olduğu Carmelite tarikatının Papalık ile ilişkilerini 

yakınlaştırma çabasına; Masaccio’nun resmettiği Tapınak Vergisi teması ise 

Papa’nın kararının desteklenişine bağlanmıştır.159  

* * * 

Masaccio’nun ardından Rönesans sanatında bu temanın başka bir örneğine 

rastlanmamaktadır. XVI. yüzyılda İncil’de yer alan ikinci vergi olayı resmedilmeye 

başlanmış ve bu temanın söz konusu dönemde ortaya çıkışı Kutsal Roma Germen 

İmparatoru V. Karl ile Papa arasındaki sürtüşmeye dayandırılmıştır.160 XVII. 

yüzyılla birlikte Maniyerist ve Barok ressamlar tarafından Tapınak Vergisi 

Mucizesi’nin yeniden betimlendiği görülmektedir (Jacob Jordaens, 1623; Mattia 

Preti, 1640-45 v.d.).  

Bu noktada anlamlı iki örnek için bir kez daha zamansal sınırlamamızın 

dışına çıkabiliriz. Flaman resminin temsilcilerinden Marten de Vos 1601 tarihli 

triptiğinin merkez panosunda ikinci vergi olayını (Sezar’ın Hakkı Sezar’a), yan 

panolarda ise Tapınak Vergisi Mucizesi ile Dul Kadının Bağışı161 adlı İncil anlatısını 

betimlemiştir. Anvers’te bulunan Madeni Para Yapımcıları Loncası tarafından sipariş 

edilen162 altar panosu, madeni parayla ilişkili üç İncil öyküsünü bir araya 

getirmektedir. Marten de Vos, sahnenin arka planında kentin girişindeki vergi 

memurunun İsa ve havarilerinden tapınak vergisini ödemelerini talep edişini, ön 

planında ise deniz kıyısında bulunan Petrus’un balığın ağzındaki parayı çıkarışını 

göstermiştir.  

Rubens’in Mechelen Balıkçılar Loncası için gerçekleştirdiği yapıtı163 (1617-

18), sahnede İsa’nın bulunmayışı ile dikkati çekmektedir. Deniz kıyısındaki Petrus, 

                                                 
159 Lubbock, a.g.e., s. 209; Paoletti, Radke, a.g.e., s. 231. 
160 Hall, a.g.e., s. 309; Tükel, a.g.e., s. 32. 
161 “İsa tapınağın para kutusu karşısında oturup topluluğun kutuya para atışını gözledi. Birçok varlıklı 
kişi bol para attı. Bu arada yoksul bir dul kadın yaklaşıp bir metelik değerinde iki bakır kuruş attı. İsa 
öğrencilerini yanına çağırarak, ‘Doğrusu size derim ki’ dedi, ‘Bu yoksul dul kutuya para atanların 
tümünden daha çok para attı. Çünkü ötekilerin tümü varlıklarının bolluğundan bıraktılar. Ama bu 
kadın yoksulluğundan –nesi varsa onu, tüm geçim olanağını- bıraktı.” (Markos 12: 41-44; Luka 21: 1-
4)  
162 Armin Zweite, Marten de Vos als Maler: Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener 
Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlin, Verlag, 1980, s. 296.  
163 Raymond Keaveney v.d., The National Gallery of Ireland: Handbook to the Collections, 
London, Scala Books, 1998, s. 56.  
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diğer havarilerin tanıklığında balığın ağzından parayı çıkarırken gösterilmiş, 

şaşkınlık içinde resmedilen havarilere Rubens’in bir buluşu olarak başında balık 

sepeti taşıyan bir kadın figürü de eşlik etmiştir. 

Tapınak Vergisi Mucizesi, Masaccio’nun yapıtıyla birlikte İsa’nın dünyasal 

gerçekliklerle uzlaşısının bildirisi olarak Kilise-devlet ilişkisinin sembolize edildiği 

bir sahne olarak yorumlanmıştır. XVI. yüzyılda dönemin Papa ile imparator 

arasındaki sürtüşmesi, bu kez ikinci vergi temasında ifadesini bulmuş, dinsel işler ile 

dünyasal işlerin karıştırılmaması gerekliliğini bildiren Sezar’ın Hakkı Sezar’a 

sahnesi bu tarihsel dönemin alegorisine164 dönüşmüştür. XVII. yüzyıl ise Tapınak 

Vergisi öyküsünün içerdiği sembolik anlamların yanı sıra başka bağlamlarda da ele 

alındığı bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bu noktada Marten de Vos ve Rubens’in 

yapıtları, belli meslek gruplarının siparişi olmaları nedeniyle Tapınak Vergisi 

Mucizesi’ne yüklenen farklı anlam katmanlarını temsil etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Tükel, a.g.e., s. 32. 
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3.1.7. İncir Ağacının Kurutulması  

 
“İsa ertesi sabah kente dönerken acıktı. Yol üzerinde bir incir ağacı görerek ona 

yaklaştı. Ama onda yapraktan başka bir şey bulmadı. Bu nedenle ağaca, ‘Bundan böyle 

sende hiçbir vakit ürün olarak bir şey yetişmesin’ dedi. İncir ağacı hemen kurudu. Öğrenciler 

olayı görünce şaşakaldılar. ‘Nasıl oldu da incir ağacı bir an içinde kuruyuverdi?’ diye 

sordular. İsa onları şöyle yanıtladı: Doğrusu size derim ki, eğer inancınız olursa ve kuşkuya 

düşmezseniz yapacaklarınız salt incir ağacına uygulananla kalmayacak. Şu dağa buyruk 

verip, yerinden kalk denize atıl, deseniz bu bile olacaktır. İman ederek dua edince, 

dilediğiniz her şeyi alacaksınız.” (Matta 21: 18-22; Markos 11: 12-14; 20-24) 

 

İncil yazarlarından Matta ve Markos’un değindikleri bu öykü, İsa’nın 

Kudüs’e girişi ve tapınağın temizlenişinin ardından gerçekleşmektedir. Ancak 

Markos’un metninde öykü iki aşamalı olarak ele alınmış, ilk olarak İsa’nın meyvesiz 

incir ağacını görerek lanetleyişi (11: 12-14), ardından tapınağın temizlenişi (11: 15-

19) ve ertesi gün İsa ve havarilerinin incir ağacının kuruduğuna tanıklık edişleri (11: 

20-24)  aktarılmıştır. Matta ve Markos’un metinlerindeki son mucize anlatısı olan 

İncir Ağacının Kurutulması, yıkıcı ya da cezalandırıcı bir etki taşıyan tek mucize 

oluşuyla dikkati çekmektedir. Nitekim dinbilimsel açımlamalarda da bu özellik 

üzerinde durularak öykünün bir mucize anlatısı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir 

mesel niteliği taşıdığına değinilmektedir.165  

İncir Ağacının Kurutulması mucizesi, özellikle Markos’un metnindeki 

anlatım yolu referans alınarak Tapınağın Temizlenişi (Tapınaktan Tacirlerin 

Kovuluşu)166 öyküsüyle ilişkilendirilmiştir. Bu yaklaşıma göre, söz konusu iki anlatı 

anlamsal açıdan ortak bir bildiriyi temsil etmektedir: İsrailoğullarının Tanrı 

tarafından cezalandırılışı. İncir Ağacının Kurutulması mucizesinde, meyvesiz incir 

ağacı Kudüs kentini ve onun Yahudi liderlerini; ağacın kuruması ise İsa’nın 

öğretisine uymayan Kudüs’ün ve Yahudi tapınağının gelecekteki yıkılışını sembolize 

                                                 
165 Trench, a.g.e., s. 470; Lockyer, a.g.e., s. 235. 
166 “İsa tapınağa girdi ve tapınakta alışverişle uğraşan herkesi dışarı attı. Para değiştirenlerin 
masalarını, güvercin satıcılarının koltuklarını devirdi. Onlara, ‘Kutsal Kitap’ta şöyle yazılmıştır’ dedi: 
Evime dua evi denecektir. Ama siz onu eşkıya yatağı yaptınız.” (Matta 21: 12-13; Markos 11: 15-19; 
Luka 19: 45-48; Yuhanna 2: 13-22)  
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etmektedir.167 Öte yandan anlatının başka bir vurgusu, şüphesiz bir inancın önemidir. 

Bu noktada İsa’nın incir ağacında aradığı meyve, inancın simgesine dönüşmekte ve 

meyvesiz ağaç ile İsa’nın öğretisine inanmayan Kudüs temsil edilmektedir.168 

 
Gösterim Biçimi: 

Dinbilimsel yayınlarda İsa’nın doğaya ilişkin mucizeleri arasında değinilen 

İncir Ağacının Kurutulması mucizesine, Hıristiyan ikonografisindeki temaları ele 

alan yayınlarda yer verilmemiştir. Çünkü söz konusu İncil anlatısına birkaç örnek 

dışında rastlanmamaktadır. Sahnenin bilinen ilk örneklerinden biri, VI. yüzyıla ait 

Sinop İncili’ndeki minyatürdür. Bu kitap resminde, bir havarinin eşlik ettiği İsa, incir 

ağacının önünde ve bir elini yukarı kaldırmış biçimde gösterilmiştir. Başka bir örnek, 

yine Ortodoks ikonografisine ait bir İncil sayfasında karşımıza çıkmaktadır. Ortaçağ 

Bulgar sanatının önemli yapıtlarından birini oluşturan, 1356 tarihli Tsar Ivan 

Alexander İncili’ndeki minyatürde bu kez İsa’ya iki havari eşlik etmektedir (Resim 

50).  

İncir Ağacının Kurutulması teması Batı sanatında Lucas van Leyden’in “Kör 

Dilenci Bartimeus’un İyileştirilmesi” (1531) başlıklı yapıtının arka planında 

karşımıza çıkmaktadır (Resim 51). Sahnenin ana teması, İsa’nın kör dilenciyi 

iyileştirmesidir.169 Sanatçı yapıtının sağ tarafında, arka planda görünen ağaçlık 

alanda, Markos İncili’ne göre körün iyileştirilmesi olayının ertesi günü gerçekleşecek 

olan İncir Ağacının Kurutulması temasını sahneye taşımıştır. Resmin çok küçük bir 

detayını kapsayan bu bölümde, İsa önündeki ağaca doğru bir elini kaldırmış biçimde 

gösterilmiştir. Leyden’in yapıtında bu detaya yer verişi, resmin ana temasıyla 

ilişkilendirilerek inancın öneminin vurgulanması biçiminde yorumlanmıştır.170 

 

 

 

 

                                                 
167 Twelftree, a.g.e., s. 91; Lockyer, a.g.e., s. 237; Loos, a.g.e., s. 696.    
168 Twelftree, a.g.e., s. 139. 
169 Leyden’in söz konusu yapıtı, Körlerin İyileştirilmesi mucizesi başlığı altında ayrıca ele alınacaktır.  
170 Elise Lawton Smith, The Paintings of Lucas van Leyden: A New Appraisal, with Catalogue 
Raisonne, Columbia, London, University of Missouri Press, 1992, s. 142.    
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3.2. İyileştirme Mucizeleri 

 

3.2.1. Kötürümlerin İyileştirilmesi  
 

“İsa bir tekneye binip Galile Denizi’nin karşı kıyısına geçti, kendi kentine ulaştı. 

Yatakta yatan bir inmeliyi ona getirdiler. İsa onların imanını görünce, inmeliye ‘Yüreklen 

oğul!’ dedi, ‘Günahların sana bağışlandı’. O zaman dinsel yorumculardan bazıları aralarında, 

‘Bu adam sövüyor!’ diye mırıldandılar. İsa onların düşündüklerini bilerek, ‘Yüreklerinizde 

neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz?’ dedi, ‘Hangisi daha kolaydır? Günahların sana 

bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Öyleyse İnsanoğlu’nun yeryüzüne 

günahları bağışlamaya yetkili olduğunu bilesiniz diye…’ Sonra inmeliye döndü: ‘Kalk, 

yatağını al ve evine git!’ dedi. Adam kalkıp evine gitti. Topluluk olayı görünce korkuya 

kapıldı. İnsanlara böylesi yetki veren Tanrı’yı yücelttiler.” (Matta 9: 1-8)    

 

 “Aradan birkaç gün geçip de İsa Kefernahum’a dönünce evde olduğu duyuldu. Öyle 

çok insan toplandı ki, eve sığmaz oldular. Kapının önünde bile durulacak yer kalmamıştı. İsa 

onlara sözü bildiriyordu. Dört kişi geldi, bir inmeliyi İsa’ya getirmişlerdi. Kalabalık 

yüzünden O’na yaklaşamadılar. Bunun üzerine İsa’nın bulunduğu yerin damını deldiler. 

Deliği açıp inmeliyi yattığı döşekle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce 

inmeliye, ‘Oğul, günahların sana bağışlandı’ dedi. Dinsel yorumculardan bazıları orada 

oturuyor, içlerinden kafa yoruyorlardı: ‘Bu adam neden böyle konuşuyor? Sövüyor! 

Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?’ İsa hemen adamların neye kafa yorduklarını 

ruhundan bilerek, ‘Neden bunlara kafa yoruyorsunuz?’ dedi, ‘Hangisi daha kolaydır? 

İnmeliye, günahların sana bağışlandı demek mi, yoksa kalk döşeğini kaldır, yürü demek mi? 

Öyleyse İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahlara bağışlamaya yetkili olduğunu bilesiniz 

diye…’ Sonra inmeliye döndü: ‘Sana diyorum, kalk, döşeğini kaldır ve evine git!’ Adam 

kalktı, hemen döşeğini kaldırıp herkesin gözü önünde çıkıp gitti. Hepsi de şaşırıp kaldı. 

Tanrı’yı yücelterek, ‘Böylesini hiç görmedik’ dediler.” (Markos 2: 1-12; Luka 5: 17-26)  

 

  “Bu olaylardan sonra Yahudilerin bir bayramı geldi. İsa Yeruşalim’e çıktı. 

Yeruşalim’de Koyun Kapısı yanında –İbranice’de Beytesda adını taşıyan- beş eyvanlı bir 

havuz vardı. Bu sundurmalarda kör, topal, eli ayağı tutmayan büyük bir hasta topluluğu 

yatardı. (Suyun çalkalanmasını beklerlerdi. Çünkü zaman zaman bir melek havuzun içine 

inerek suyu çalkalardı. Su çalkalandıktan sonra içine dalan ilk kimse, tutulduğu hastalıktan 
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kurtulurdu.)171 Orada otuz sekiz yıldan beri hastalık çeken bir adam vardı. İsa onun yerde 

yattığını gördü. Adamın uzun süredir aynı durumda olduğunu bildiğinden, ‘İyi olmak ister 

misin?’ diye sordu. Hasta, ‘Efendi su çalkanır çalkalanmaz beni havuza koyacak kimsem 

yok’ diye karşılık verdi. ‘Ben davranırken başka biri benden önce atlıyor.’ İsa ‘ayağa kalk’ 

dedi, ‘Döşeğini kaldır ve yürü’. Adam o anda iyi oldu. Döşeğini kaldırıp yürüdü. Ne var ki o 

gün Şabat’tı. Bu nedenle Yahudi yetkililer sağlığa kavuşan adama, ‘Bugün Şabat’tır’ dediler. 

‘Döşeğini kaldırmana (dinsel yasa açısından) izin verilmez. Adam beni iyi edenin kendisi 

döşeğini kaldır ve yürü dedi, diye yanıtladı. Bu kez kim sana döşeğini kaldır ve yürü dedi, 

diye sordular. Gelgelim iyi edilen adam onun kim olduğundan habersizdi; çünkü orada çok 

insan toplanmış, İsa da gitmişti. Bundan sonra İsa onu tapınakta bulup, ‘Bak iyi oldun’, dedi, 

‘artık günah işleme ki başına daha kötü bir şey gelmesin’. Adam gidip kendisini iyi edenin 

İsa olduğunu Yahudi yetkililere bildirdi. Bu yüzden Yahudi yetkililer İsa’ya saldırıda 

bulunmaya başladılar; çünkü bu işleri Şabat gününde yapıyordu. İsa onları şöyle yanıtladı: 

‘Babam şu ana dek çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum’. İşte bu yüzden Yahudi 

yetkililer onu öldürmek için çabalarını artırdılar. Çünkü yalnız Şabat’ı bozmakla kalmamış, 

‘Tanrı babamdır’ diyerek kendisini Tanrı’yla bir tutmuştu” (Yuhanna 5: 1-18) 

 

İncil metninde yukarıda aktarılan Kötürümün İyileştirilmesi öyküleri yer 

almaktadır. Bu anlatılar karşılaştırmalı olarak okunduğunda Snoptik yazarlar ile 

Yuhanna’nın iki farklı kötürüm öyküsünden söz ettikleri görülmektedir. Öte yandan 

Snoptiklerde aktarılan öyküler arasında da bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Markos ve Luka damdan indirilen bir kötürümden söz ederken, Matta’nın bu detaya 

yer vermeyişi dikkati çeken bir noktadır. Bununla birlikte Matta İncili’nde aktarılan 

mucize pek çok kaynakta172 Markos ve Luka’nın anlatıları ile aynı başlık altında 

anılmaktadır. Nitekim üç İncil yazarı da ortak bir anlatım dili kullanarak İsa’nın 

kötürümün günahlarını bağışlayışı, kötürümün döşeğini kaldırarak evine gidişi ve 

Ferisiler ile dinsel yorumcuların olaya tanıklık edişi detaylarına yer vermişlerdir. Öte 

yandan bu mucizenin gerçekleştiği mekana ilişkin yorumlar da Snoptiklerin aynı 

mucizeden söz ettikleri yönünde bir kanıt olarak öne sürülmüştür. Olayın geçtiği 

mekan Markos İncili’nde Kefernahum, Matta’nın metninde İsa’nın ‘kendi kenti’ 

                                                 
171 Erken dönem İncil metinlerinin bir bölümünde parantez içinde aktarılan melek detayı yer 
almamaktadır.  
172 Lockyer, a.g.e., s. 174; Trench, a.g.e., s. 214; Loos, a.g.e., s. 440-41; Hall, a.g.e., s. 233; Twelftree, 
a.g.e., s. 64. 
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olarak belirtilmekte, Luka’da ise mekana ilişkin bilgi verilmemektedir. Aziz 

Chrysostomos’un (yak. 347-407) “Beytlehem İsa’nın doğum yeri, Nasıra 

çocukluğunu geçirdiği yer, Kefernahum ise Nasıralılar tarafından yadsınmasının 

ardından ikamet yeri” ifadesini temel alan dinbilimsel açımlamalarda, Matta’nın 

değindiği ‘kendi kenti’ tanımlaması Kefernahum olarak yorumlanmıştır.173 Bu 

değerlendirmeler sonucunda Snoptiklerin aynı kötürüm öyküsünü aktardıkları; ancak 

Markos ve Luka’nın Matta ile karşılaştırıldığında daha detaylı bir anlatım yolu 

izleyerek kötürümün İsa’nın vaaz verdiği bir evin damından indirildiği motifine yer 

verdikleri görüşü benimsenmiştir.174   

Yuhanna’nın aktardığı öykü, Snoptiklerden farklı bir iyileştirme olayına 

değinmektedir. Bu kez mucize Kudüs’te bulunan Beytesda havuzunda ve bir Şabat 

günü gerçekleşmiştir. Söz konusu iki öykünün barındırdığı farklılıklara karşın her iki 

mucize anlatısında da İsa’nın sözü üzerine kötürümün döşeğini kaldırarak yürümesi 

motifine yer verilişi dikkat çekicidir.  

Çalışmamızda İncil’de konu edilen iki kötürüm öyküsünün ayrıştırılması 

açısından Snoptiklerdeki anlatı Damdan İndirilen Kötürümün İyileştirilmesi; 

Yuhanna’nın anlatısı ise Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi olarak 

adlandırılacaktır. Nitekim Batı sanatında görülen Kötürümün İyileştirilmesi betimleri 

metinler arasındaki farklılığa koşut biçimde iki farklı sahne şeması ortaya 

koymaktadır. Öte yandan bu farklılık, iki mucizenin dinbilimsel açımlamalarında da 

karşımıza çıkmaktadır.  

Damdan İndirilen Kötürümün İyileştirilmesi mucizesinde İsa’nın 

iyileştirmeyi gerçekleştirmeden önce kötürümün günahlarının bağışlandığını dile 

getirişi anlatının can alıcı noktasını oluşturur. İsa’nın bu yaklaşımı, günah / hastalık, 

bağışlanma / iyileşme olguları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. İlk 

Hıristiyanlar arasında hastalıkların, insanların işlediği günahların bir işareti olduğuna 

dair bir inanç söz konusuydu.175 Bu inancın varlığına da dikkat çeken dinbilimsel 

açımlamalarda, günahları nedeniyle hastalığa yakalanan kötürümün, İsa’nın 

                                                 
173 Lockyer, a.g.e., s. 174; Trench, a.g.e., s. 214. 
174 Loos, a.g.e., s. 440-41; Vermes, a.g.e., s. 40. 
175 Shirley Jackson Case, “The Art of Healing in Early Christian Times”, The Journal of Religion, 
Vol. 3, 1923, s. 242. 
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günahlarını bağışlaması üzerine hastalıktan kurtularak iyileştiği belirtilmektedir.176 

Bu noktada iyileşme (kurtuluş), beden ve ruhun birbirine sıkı sıkıya bağlı 

olduğuna177 işaret etmektedir. Öte yandan günahın bağışlanması ile gerçekleşen bu 

iyileşme, İsa’nın insanları günahlarından arındırma yetkisinin bildirisi olarak 

değerlendirilmiştir.178  

Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi mucizesi, hastalıklardan 

kurtulmayı sağlayan ve zaman zaman bir melek tarafından çalkalanan havuz motifi 

nedeniyle Latin Kilise Babası Tertullianus’tan itibaren vaftizin simgelerinden biri 

kabul edilmiştir.179 Tertullianus’a göre, Beytesda havuzunu çalkalayan melek, İsa’nın 

vaftizine tanıklık eden Kutsal Ruh’u temsil etmekte, bu nedenle meleğin çalkaladığı 

havuza giren ilk hasta iyileşmektedir.180 Bununla birlikte öyküdeki kötürüm 

düşünüldüğünde, havuza girerek iyileşme durumu söz konusu değildir. Kötürüm 

İsa’nın sözü üzerine döşeğini kaldırarak yürümüştür. Çünkü Yuhanna’nın anlatısında 

da Snoptik öyküde olduğu gibi hastalığın günahla ilişkilendirildiği bir noktaya 

değinilmektedir. İsa’nın, iyileştirdiği kötürüme tapınakta rastladığı sırada söylediği 

tümce (artık günah işleme ki başına daha kötü bir şey gelmesin), kötürümün 

hastalığını işlediği günahlara bağlamaktadır. Dolayısıyla Yuhanna’nın aktardığı 

mucizede, ‘fiziksel iyileşme’den daha güçlü biçimde ‘ruhsal iyileşme’ olgusu 

vurgulanmaktadır. Anlatının bildirisini oluşturan ‘ruhsal iyileşme’, Tertullianus’un 

havuzu çalkalayan meleği Kutsal Ruh’la ilişkilendiren yorumu bağlamında vaftizle 

günahtan arınmayı, başka bir deyişle, Hıristiyanlığın temel doktrinlerinden biri olan 

kurtuluş olgusunu sembolize etmektedir.181  

* * * 
Kötürümün İyileştirilmesi mucizesi, erken Hıristiyan sanatında en sık işlenen 

İncil temaları arasında yer almaktadır. İlk örnekleri III. yüzyılın ortalarına tarihlenen 

                                                 
176 A.y.; Michael Gough, The Origins of Christian Art, New York, Praeger Publishers, 1973, s. 41.  
177 Jacques Gélis, “Beden, Kilise ve Kutsal”, Bedenin Tarihi 1: Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Haz. 
Alain Corbin, Jean Jacques Courtine, Georges Vigarello, Çev: Saadet Özen, İstanbul, YKY, 2008, s. 
30. 
178 G.H. Boobyer, “Mark II, 10a and the Interpretation of the Healing of Paralytic”, The Harvard 
Theological Review, Vol. 47, 1954, s. 115-120.  
179 Walter Lowrie, Art in the Early Church, New York, Pantheon Books, 1947, s. 77; Loos, a.g.e., s. 
461-2; Twelftree,  a.g.e., s. 64; Lamberton, a.g.e., s. 126-7; Smith, a.g.e., 1918, s. 103; Bevan, a.g.e., 
s. 76; Schiller, a.g.e., s. 169. 
180 Lamberton, a.g.e., s. 127. 
181 Loos, a.g.e., s. 458; Lamberton, a.g.e., s. 128; Smith, a.g.e., s. 103. 
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bu mucize, katakomp resimleri ve IV. yüzyıla ait lahit kabartmalarında yaygın 

biçimde işlenmiştir. Kötürümün İyileştirilmesi temasının Batı sanatındaki örnekleri 

incelendiğinde, III. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar değişmez bir biçimde aynı 

betimleme anlayışının izlendiğine tanıklık edilir. Söz konusu betim tipinde, kötürüm 

figürü, katakomp resimlerinde döşeğini genellikle omuzlarında taşırken; lahit 

kabartmaları ve daha sonraki örneklerde ise profilden ve döşeğini sırtında taşırken 

görülmektedir. Katakomp resimlerinde –İsa’nın da sahneye katıldığı iki resim 

dışında- yalnız kötürüm gösterilirken, IV.-IX. yüzyıllar arasına tarihlenen örneklerde 

ise kötürüm figürüne İsa ve kimi zaman bir havarisi eşlik etmektedir (Resim 52, 53).  

Özellikle erken Hıristiyan sanatında karşımıza çıkan Kötürümün 

İyileştirilmesi sahnelerinde, hangi İncil öyküsünün referans alındığı sorusunu 

yanıtlamak olanaksız görünmektedir. Bu betimler, döşeğini taşıyan kötürüm ve İsa 

dışında başka bir gösterim motifinin sahnede yer almayışı nedeniyle belirli bir İncil 

öyküsünü işaret etmemektedir. Çünkü Snoptikler ve Yuhanna İncili’nde aktarılan iki 

farklı öykünün göze çarpan en önemli ortak noktası, İsa’nın sözü üzerine döşeğini 

kaldırarak yürüyen kötürüm figürüdür. Bu nedenle söz konusu sahneler, belirli bir 

kötürüm öyküsünü referans almayan, iki ayrı mucize anlatısının ortak motifini 

(kötürümün döşeğini taşıması) görselleştiren Kötürümün İyileştirilmesi betimleri 

olarak değerlendirilebilir. Öte yandan katakomp resimlerindeki sembolizm üzerine 

yayınlarıyla tanınan Wilpert, katakomplarda yer alan betimlerin metin bağlamında 

ayrıştırılabileceği tezini öne sürmüştür.182 Yazar, bu ayrıştırmayı, kötürüm sahnesinin 

resim programı içindeki konumu ve birlikte işlendiği başka Kutsal Kitap temalarıyla 

ilişkisi üzerine temellendirmiştir. Bu görüş doğrultusunda, Kayadan Çıkan Su 

Mucizesi, İsa’nın Vaftizi gibi doğrudan ya da dolaylı olarak vaftizle gelen günahtan 

arınma ve kurtuluş olgularını sembolize eden temalarla bir arada betimlenen kötürüm 

sahneleri, Yuhanna’nın aktardığı Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi 

olarak adlandırılmıştır. Wilpert’e göre, vaftize ilişkin sembolik bir anlam içermeyen 

temalarla birlikte işlenen kötürüm sahneleri ise, Snoptiklerde konu edilen öyküyü 

betimlemektedir.  

                                                 
182 Lamberton, a.g.e., s. 126; Joseph Wilpert, Le Pitture delle Catacombe Romane, Rome, 1903, s. 
240. 
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Wilpert’in yaklaşımı, tematik ve sembolik anlamda kurulan bir ilişki 

üzerinden hareket etmekle birlikte tam anlamıyla tatmin edici ya da tutarlı bir görüş 

olarak değerlendirilemeyebilir. Çünkü ikonografik açıdan her Kutsal Kitap sahnesi, 

işlenen temanın tanınabilirliğini sağlayan gösterim motifleri ve atribülere sahiptir. 

Oysa ki burada söz konusu edilen sahneler, belirli bir metni işaret eden herhangi bir 

motif barındırmamaktadır. Dolayısıyla ele alınan betimlere referans olan metni, kesin 

bir biçimde Yuhanna ya da Snoptik yazarlar olarak tanımlamak oldukça güçtür. 

Lamberton, katakomp resimlerinde işlenen Yuhanna İncili temalarını ele aldığı 

yapıtında, Wilpert’in yaklaşımının ‘keyfi bir ayrım’183 olarak nitelendirilebileceğine 

değinmektedir. Bu noktadan hareketle, yalın biçimde döşeğini taşıyan kötürüm 

figürünü gösteren betimleri, belirli bir anlatıyı referans almaksızın her iki İncil 

anlatısını birleştiren ve genel anlamda Kötürümün İyileştirilmesi olarak 

adlandırılabilecek bir ‘birlik teması’184 olarak tanımlamaktadır. Nitekim sahnelere 

ilişkin öne sürülen bu ‘birlik’ tanımlaması, iki farklı öykünün sembolik yorumları 

için de söz konusudur. Her iki kötürüm mucizesinde de günahtan arınma sonucunda 

gerçekleşen fiziksel bir iyileşmeye değinilmiş, ayrıca Yuhanna’nın anlatısındaki 

havuz motifiyle bu günahtan arınma –kurtuluş- olgusu vaftizle ilişkilendirilerek daha 

güçlü bir anlam kazanmıştır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, erken dönem sanatında görülen döşeğini taşıyan 

kötürümün betimlendiği sahnelerin belirli bir İncil öyküsüyle adlandırılması yerine 

genel bir başlıkla (Kötürümün İyileştirilmesi) anılmasının daha tutarlı olacağı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Ancak bu noktada, ikonografik yayınlarda söz konusu sahneler 

için kimi zaman Beytesda havuzundaki iyileştirme öyküsünün referans verildiğine185 

değinmek gerekir. Bu yaklaşımın temel nedeni, Yuhanna İncili’nin erken Hıristiyan 

sanatındaki sembolik betimleme anlayışını biçimlendiren en önemli etkenlerden biri 

kabul edilişi ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren kötürüm temasının vaftizle 

ilişkilendirilmesidir.186         

                                                 
183 Lamberton, a.g.e., s. 131. 
184 A.e., s. 132. 
185 Schiller, a.g.e., s. 169. 
186 Charles E. Hill, Johannine Corpus in the Early Church, New York, Oxford University Press, 
2006, s. 159; Lamberton, a.g.e., s. 133. 
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Batı sanatındaki Kötürümün İyileştirilmesi sahneleri incelendiğinde, yalın 

biçimde döşeğini taşıyan kötürüm figürünün gösterildiği örnekler dışında, sahneye 

aktarılan gösterim motifleri açısından kesin olarak Snoptik ya da Yuhanna 

İncili’ndeki öyküye bağlanan betimlere de rastlanmaktadır. Çalışmamızda söz 

konusu iyileştirme sahneleri, referans alınan İncil metniyle anılmıştır.  
 

3.2.1.1. Damdan İndirilen Kötürümün İyileştirilmesi 

 
Snoptik yazarların anlattığı bu kötürüm öyküsü, Doğu ikonografisinde daha 

sık işlenen bir temadır. Kötürümün damdan indirilişi motifini sahneye taşıyan bu 

betimlerin günümüze ulaşan en erken örneklerinden biri, San Apollinare Nuovo 

Kilisesi’ndeki mozaik çevrimde (VI. yüzyıl) karşımıza çıkmaktadır.187 Bizans resim 

sanatının önemli temsilcilerinden olan bu mozaiklerde, iki kişi tarafından bir evin 

damından indirilen kötürüm ile İsa ve bir havarisi gösterilmiştir. VI. yüzyıldan 

itibaren Bizans sanatının her evresinde işlenen bu İncil anlatısının Batı sanatındaki 

ilk örnekleri ise XI. yüzyıla tarihlenmektedir.188 XVI. yüzyıla değin varlığını 

sürdüren bu mucize sahnesinin gösterim biçimi iki başlık altında değerlendirilebilir.   
 

Gösterim Biçimleri: 

Kalıp I: 

En erken örneğine Otto kitap resimlerinde rastlanılan bu gösterim biçimi, 

Ortaçağ’ın klasik betimleme anlayışı olan öyküleyici anlatım yolunu izlemektedir. 

III. Heinrich İncili’nin Markos bölümündeki minyatürde (Resim 54), İncil anlatısının 

barındırdığı döşeğin evin damından indirilişi motifine bağlı olarak bir mimari 

düzenlemeye yer verilmektedir. Minyatür ustası, üçgen alınlıklı bir cephe, 

pencereler, evin damı ve döşeğin sarkıtıldığı alanı betimleyerek mekanın içini ve 

dışını resmetmiştir. Sahnenin sol yanında metne uygun biçimde vaaz vermekte olan 

İsa ve arkasında ona eşlik eden bir havari (Petrus), orta kısımda döşeğinde yatan 
                                                 
187 Schiller, a.g.e., s. 170; Smith, a.g.e., s. 107. 
188 Smith, a.g.e., s. 108. 
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kötürümün dört kişi tarafından evin damından sarkıtılışı betimlenmiştir. Sağ tarafta 

ise damdan indirilen kötürüm bu kez döşeğini sırtlamış biçimde yürürken 

görülmektedir. Resmin merkezinde, alt kısımda oturmuş olarak betimlenen iki erkek 

figürü dikkati çeker. Bu figürler, İsa’nın kötürümün günahlarını bağışlamasına itiraz 

eden Ferisileri temsil etmektedir.  

Flaman sanatı ustalarından Jan van Hemessen’in 1555-60 yıllarına 

tarihlendirilen yapıtı, öyküleyici anlatım biçiminin ‘natüralist’ resimdeki bir örneğini 

vermektedir (Resim 55). Sanatçı bir Flaman manzarasında resmettiği öyküyü iki 

aşamalı olarak sahneye aktarmıştır. Yatağını sırtlamış biçimde gösterdiği kötürüm 

figürünü kompozisyonun ön planına taşımış; arka planda ise olayın geçtiği evi ve 

kötürümün damdan sarkıtılışını betimlemiştir.    

Kalıp II: 

Öykünün ilk aşaması olan kötürümün damdan indirilişi olayını sahneye 

taşıyan bu kalıp, Batı sanatında çok az örneği bulunan ve esasen Bizans sanatına 

özgü bir gösterim biçimidir. XIII. yüzyılın ilk yıllarına tarihlenen bir Fransız 

minyatüründe (Resim 56), iki kişi tarafından evin damından iç mekana sarkıtılan 

kötürüm, oturmuş biçimde vaaz veren ve diğer figürlerden daha büyük gösterilen İsa, 

sağ tarafta ise İsa’nın vaazını dinleyen figürler betimlenmiştir.  

XII. yüzyıl kitap resimlerinde daha özet bir anlatıma bağlı kalınarak damdan 

indirilme motifinin kullanılmadığı betimlere rastlanır. Kalıp II başlığı altında ele 

alınacak olan bu gösterim biçiminin uygulandığı örneklerden biri, Salzburg Okulu’na 

ait Periskoplar Kitabı’ndaki minyatürdür (Resim 57). Sahnede lamba ve perdelerin 

kullanılmasıyla olayın bir evde geçtiği vurgulanmıştır. Ayrıca kötürümün uzandığı 

döşeğin iki kişi tarafından taşınışı, minyatür ustasının resmetmediği damdan indiriliş 

olayını anımsatan bir gösterim elemanı olarak sahnede yerini almıştır. Diğer 

figürlerden büyük betimlenen İsa, bir elini kaldırmış biçimde kötürümü 

iyileştirmektedir.   

    
3.2.1.2. Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi 

 
Batı sanatında ilk örneklerine Karolenj dönemi kitap resimlerinde (X. yüzyıl) 

rastlanan bu mucize sahnesinin en önemli atribüleri, Yuhanna’nın metninde Beytesda 
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olarak adlandırılan havuz ve hastaların şifa bulmasını sağlayan bu havuzu kimi 

zaman asası kimi zaman da eliyle çalkalayan melek figürüdür. Hıristiyan efsanelerine 

göre, Beytesda havuzunu çalkalayan melek, başmeleklerden Rafael’dir.189 

Yuhanna’nın öyküsü, X.-XII. yüzyıllar arasında kitap resimleri ve kabartmalarda 

işlenmesinin ardından neredeyse yok olma sürecine girmiş,190 XVI. yüzyılın 

sonlarından itibaren Batı sanatında yeniden konu edilmeye başlamıştır.  

 

Gösterim Biçimleri: 

Kalıp I: 

Öykünün ilk aşamasının aktarıldığı bu gösterim biçimi, Egberti Codexi’nde 

karşımıza çıkmaktadır. Minyatürün sağ üst köşesinde meleğin elindeki asayla 

çalkaladığı havuz ve bir erkek figürü tarafından havuza sokulmakta olan bir hasta 

betimlenmiştir (Resim 58). Havuzun altında döşeğinde yatan kötürüm, ortada İsa ve 

sol yanda İsa’yı izleyen üç havari görülmektedir. Kötürümün elini İsa’ya doğru 

uzatışı ve İsa’nın onu kutsayışı, İsa ile kötürüm arasında geçen konuşmanın ifadesi 

olarak yorumlanabilir. Bu sahne şemasında kötürümün iyileşerek döşeğini sırtında 

taşıması motifine yer verilmemiştir.  

Kalıp II: 

Öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığı bu örneklere, XI. ve XII. 

yüzyıllarda rastlanmaktadır. Aureus Codexi’nde (Resim 59) minyatürün sol yanında 

İsa’nın döşeğinde yatan kötürümü kutsayışı görülmektedir. Ortada gökten inen 

meleğin eliyle çalkaladığı havuza girmeye çalışan hastalar, sağ yanda ise bu kez 

döşeğini sırtında taşıyarak yürürken gösterilen kötürüm resmedilmiştir. 

Salerno bölgesine ait XI. yüzyıl sonu XII. yüzyıl başına tarihlenen bir fildişi 

kabartmanın üst bölümünde Beytesda havuzundaki iyileştirme sahnesi işlenmiştir. 

Bizans etkileri taşıyan191 kabartmada (Resim 60), döşeğini sırtında taşıyan kötürüm 

figürünün başını arkasına doğru çevirerek İsa’ya bakışı, erken dönemin yalın biçimde 

yalnız kötürümü gösteren betimlerini anımsatır. Öte yandan bu sahnede Yuhanna’nın 

                                                 
189 Hall, a.g.e., s. 233; Murray, a.g.e., s. 59. 
190 Schiller, a.g.e., s. 170. 
191 A.e., s. 170; David Knipp, “An ‘Early Christian’ Terracotta Altar”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, Vol 59, 1996, s. 278-9.   
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Beytesda havuzunun yerini belirtirken değindiği Kudüs’te bulunan Koyun Kapısı da 

kubbeli bir mimari mekan olarak meleğin çalkaladığı havuzun yanında gösterilmiştir. 

Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi mucizesi, XVI. yüzyılın 

ortalarından itibaren özellikle hastanelere bağlı kiliseler için resmedilen bir tema 

haline gelmiştir.192 Bu durum, öykünün ana motiflerinden birini oluşturan hastaların 

şifa bulmak için girdikleri havuz ile hastane arasında kurulan ilişkiyle açıklanabilir. 

Tintoretto’nun San Rocco Kilisesi için gerçekleştirdiği 1559 tarihli yapıtı, bu sürece 

ait resimlerin en erken örneklerinden biridir. San Rocco Kardeşlik Cemiyeti’nin 

Venedik resminde nadiren rastlanan bu kötürüm temasını sipariş edişi, cemiyetin 

aynı dönemde kilisenin yanına bir hastane inşa ettirme eğilimine bağlanmıştır.193 Öte 

yandan kilise XIV. yüzyıldaki veba salgınında insanları iyileştiren San Rocco’ya 

adanmış ve kilisenin resim programında azizin gerçekleştirdiği mucize sahnelerine 

de yer verilmiştir. Tintoretto’nun yapıtında (Resim 61) havuz ve melek motifleri 

kullanılmamış, Yuhanna’nın mekanı tanımlama biçimine bağlı olarak sütun 

dizilerinin oluşturduğu, üstü örtülü bir mimari mekanda çok sayıda hasta (Yuhanna 

5: 3) gösterilmiştir. Merkezde takdis işaretiyle hastaları iyileştiren İsa, onun sol 

yanında yatağını sırtına almakta olan kötürüm betimlenmiştir. Kötürümün 

iyileşmesinin ardından İsa, etrafında yer alan diğer hastalara yönelmiş 

görünmektedir.  

* * * 

Tintoretto’nun resminde havuz ve melek motiflerinin kullanılmayışı ile 

başlayan yeni betimleme anlayışı, sahnenin klasik gösterim biçiminden farklı bir 

kompozisyon şeması önermektedir. Veronese (1560), Palma Giovane (1592) gibi 

Venedik resmi ustaları tarafından gerçekleştirilen yapıtlarda da Tintoretto’nun 

anlayışı izlenmiş, kötürümün iyileştirilmesinin yanı sıra hastaların toplandığı bir şifa 

mekanı olarak “Beytesda Havuzu” üzerine odaklanan betimler ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan Pieter van Lint (1640),  Murillo (1667-70) gibi sanatçılar ise havuz ve melek 

motiflerini sahneye taşımayı sürdürmüşlerdir.     

 
                                                 
192 Jameson, L. Eastlake, a.g.e., s. 367; Murray, a.g.e., s. 59; Zuffi, a.g.e., s. 210; Gauvin Alexander 
Bailey, Between Renaissance and Baroque: Jesuit Art in Rome, 1565-1610, Toronto-Buffalo-
London, University of Toronto Press,  2003, s. 78. 
193 Nichols, a.g.e., s. 156. 
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3.2.2. Körlerin İyileştirilmesi  
 

“İsa oradan geçerken gözleri görmeyen iki kişi ardı sıra gelerek ‘Bize acı, ey Davut 

Oğlu’ diye bağırdılar. İsa eve varınca kör adamlar onun yanına geldiler. İsa onlara bir soru 

sordu: ‘Bunu yapma gücünde olduğuma inanıyor musunuz?’ Adamlar ‘Evet, ya Rab’ diye 

yanıtladılar. Bunun üzerine İsa onların gözlerine dokundu. ‘İnandığınız gibi olsun’ dedi. 

Adamların gözleri açıldı. İsa onları sıkı sıkı uyararak, ‘Sakın bunu kimse bilmesin’ dedi. 

Ama onlar dışarı koşup tüm bölgede onun ününü yaymaya başladılar.” (Matta 9: 27-31) 

 

“Onlar Yeriha kentinden ayrılırken büyük bir topluluk İsa’nın ardı sıra gitti. Yol 

kenarında oturan iki kör, İsa’nın oradan geçtiğini duyunca yüksek sesle, ‘Bize acı, ya Rab, 

Davut Oğlu!’ diye bağırdılar. İsa duraklayıp onları çağırdı. ‘Size ne yapmamı istiyorsunuz?’ 

diye sordu. ‘Ya Rab, gözlerimiz açılsın!’ diye yanıtladılar. İsa’nın yüreği acımayla doldu. 

Onların gözlerine dokundu. O anda gördüler ve O’nun ardı sıra gittiler.” (Matta 20: 29-34)    

  

“Beytsayda’ya vardılar. İsa’ya kör bir adam getirip ona dokunsun diye yalvardılar. 

İsa adamı elinden tutup kasabanın dışına çıkardı. Gözlerini tükürükle ıslattı, ellerini adamın 

üstüne koyup sordu: ‘Bir şey görüyor musun?’ Adam baktığında, ‘İnsanları görüyorum’ 

dedi. ‘Ağaçlara benziyorlar, ama yürüyorlar.’ Bunun üzerine İsa ellerini onun gözlerine 

koydu. Adam dikkatle baktı ve ışığa kavuştu. Her şeyi açık seçik gördü. İsa onu evine 

gönderirken ‘Kasabaya uğrama’ dedi.” (Markos 8: 22-26)     

 

 “Yeriha kentine geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir toplulukla kentten ayrılırken, 

kör bir dilenci olan Timeos oğlu Bartimeus yol kenarında oturmaktaydı. Nasıralı İsa’nın 

geçtiğini duyunca yüksek sesle bağırmaya başladı: ‘Ey İsa, Davut Oğlu, bana acı!’ Birçok 

kişi onu paylayarak susmasını söyledi. Ama o sesini büsbütün yükseltti: ‘Ey Davut Oğlu, 

bana acı!’ İsa duraklayıp onu buraya çağırın dedi. Kör adama seslendiler: ‘Gözün aydın. 

Ayağa kalk, seni çağırıyor.’ Adam sırtındaki paltoyu atıp yerinden sıçradı, İsa’ya geldi. İsa 

ona sordu: ‘Sana ne yapmamı istiyorsun?’ Adam, ‘Öğretmen, yeniden göreyim’ diye karşılık 

verdi. İsa, “Git imanın seni kurtardı’ dedi. Adam o an görmeye başladı ve yol boyu onun ardı 

sıra gitti.” (Markos 10: 46-52; Luka 18: 35-43)         

 

“İsa yolda giderken, doğuştan gözleri görmeyen bir adam gördü. Öğrencileri 

sordular: ‘Öğretmen kim günah işledi de bu adam kör doğdu; kendisi mi yoksa anası babası 
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mı?’ İsa ‘Ne o günah işledi, ne anası babası’ diye yanıtladı, ‘Tanrı’nın işleri onda açıklansın 

diye oldu bu. Daha gündüzken beni gönderenin işlerini uygulamalıyız. Gece geliyor. O 

zaman kimse iş yapamayacak. Ben dünyada olduğum sürece dünyanın Işığı’yım.’ Bu sözleri 

söyleyerek yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı. Çamuru adamın gözlerine sürerek, ‘Git 

Siloam –gönderilmiş, demektir- havuzunda yıkan!’ dedi. O da gidip yıkandı ve gözleri 

açılmış olarak geri döndü. 

Bunun üzerine komşuları ve onun dilendiğini önceden görenler, ‘Oturup dilenen 

adam değil mi bu?’ dediler. Kimisi, ‘Evet, o dedi’, kimileri de ‘Hayır, ama ona benziyor’ 

dediler. Adam kendisi, ‘Ben oyum’ dedi. ‘Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?’ diye sordular. 

Adam şöyle yanıtladı: ‘İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü bana ‘Siloam’a git, 

yıkan’ dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı.’ ‘Nerede o?’ diye sordular. Adam, 

‘Bilmiyorum’ dedi.” (Yuhanna 9: 1-12) 

 

İncil metninde altı kez Körlerin İyileştirilmesi mucizesine değinilmektedir. 

Bu anlatılar arasında benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu göze çarpmaktadır. 

Dört İncil yazarının uzlaştığı ve ayrıştığı noktaların saptanması, söz konusu 

öykülerin belirli başlıklar altında değerlendirilebilmesi açısından metinleri 

karşılaştırmalı olarak ele alan bir tablonun yararlı olacağı kanısındayız.  

 

Metin İyileştirilen kişi Olayın geçtiği mekan İyileştirme biçimi 

Matta 9: 27-31 İki kör Kefernahum’da bir ev İsa’nın dokunuşu 

Matta 20: 29-34 İki kör Yeriha kentinin çıkışı İsa’nın dokunuşu 

Markos 10: 46-52 Dilenci Bartimeus Yeriha kentinin çıkışı İsa’nın sözü 

Luka 18: 35-43 Kör bir dilenci Yeriha kentinin girişi İsa’nın sözü 

Markos 8: 22-26 Bir kör Beytsayda (kasabanın dışı) İsa’nın dokunuşu 

Yuhanna 9: 1-12 Doğuştan kör Siloam havuzu Tükürük ve çamur 

 

 Yukarıdaki tablo temel alındığında İncil’de aktarılan körlerle ilgili mucizeler, 

metin bağlamında esas olarak dört ana başlık altında toplanmaktadır:194  

 -Siloam Havuzundaki Doğuştan Körün İyileştirilmesi (Yuhanna 9: 1-12) 

                                                 
194 Dinbilimsel yayınlarda özellikle olayın geçtiği mekan dikkate alınarak Körlerin İyileştirilmesi 
öyküleri dört başlık altında değerlendirilmiştir.  
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- Yeriha’da Körün (Dilenci Bartimeus) ya da İki Körün İyileştirilmesi (Matta 

20: 29-34; Markos 10: 46-52; Luka 18: 35-43)  

 -Beytsayda’da Körün İyileştirilmesi (Markos 8: 22-26) 

 -Kefernahum’da İki Körün İyileştirilmesi (Matta 9: 27-31)   

 III. yüzyılın sonlarından itibaren Hıristiyan ikonografisinde işlenen temalar 

arasında yerini alan Körlerin İyileştirilmesi mucizesinin yalnızca IV. yüzyıldan kırka 

yakın lahit kabartması örneği günümüze ulaşmıştır.195 Sahnenin erken döneme ait 

örneklerinde İsa bir ya da iki körü iyileştirirken gösterilmiştir. İsa’nın körün ya da 

körlerin gözlerine eliyle dokunduğu bu betimlerde İsa’ya kimi zaman havarilerinden 

biri ya da ikisi eşlik etmektedir. Genellikle ellerinde değnek taşıyan körler, lahit 

kabartmalarında İsa’ya oranla çok daha küçük boyutta betimlenmişlerdir (Resim 62). 

Körlerin İyileştirilmesi temasının yaklaşık olarak X. yüzyıla kadar uzanan Batı 

sanatındaki örneklerinde, yalın biçimde İsa ile iyileştirilen kör ya da körlerin 

gösterilmesi nedeniyle belirli bir İncil anlatısından söz etmek olanaksızdır. Erken 

Hıristiyan sanatındaki sembolizme dayalı betimleme anlayışı doğrultusunda, işlenen 

temanın tanınabilirliğini sağlayan öğelerin sahneye taşınması yeterli bulunmuş, söz 

konusu öğelerin dışında İncil yazarlarının aktardıkları diğer motiflere yer 

verilmemiştir.  

Gösterim biçimi ve barındırdığı motifler bağlamında belirli bir İncil anlatısına 

işaret etmemesine karşın, İsa’nın tek bir körün gözlerine dokunduğu sahneler Yunan 

Kilise Babalarından Irenaeus’un (ö. 200) yaklaşımına bağlı kalınarak genellikle 

Yuhanna İncili’nde geçen öykü olarak kabul edilmektedir.196 Yuhanna’nın sembolik 

anlatım dilinin erken Hıristiyan düşüncesindeki rolünü vurgulayan Irenaeus, 

‘Dünyanın Işığı’ anlatısına yer veren doğuştan kör öyküsünün simgesel anlamının 

önemine değinmiş, erken döneme ait tek bir körün iyileştirildiği sahneleri 

Yuhanna’nın aktardığı temayla ilişkilendirmiştir.  

Batı sanatında, yalın bir gösterim biçimiyle İsa ve iyileştirilen körlerin 

betimlendiği erken dönem örnekleri dışında, belirli bir İncil anlatısını referans alan 

                                                 
195 Robin Margaret Jensen, Understanding of Early Christian Art, London-New York, Routledge, 
2000, s. 95; Schiller, a.g.e., s. 171. 
196 Smith, a.g.e., s. 95; Bevan, a.g.e., s. 78; Jensen, a.g.e., s. 95. 
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Körlerin İyileştirilmesi sahnelerine de rastlanmaktadır. Bu noktada barındırdığı 

gösterim motiflerine bağlı olarak kesin olarak saptanabilen sahnelerden biri, 

Yuhanna’nın aktardığı Siloam havuzundaki iyileştirmedir. Snoptik öykülerin 

betimlendiği sahnelerde ise belirli bir İncil yazarına referans vermek kimi zaman güç 

görünmektedir. Nitekim ikonografik yayınlarda da genellikle belirli bir anlatıya 

referans verilmeden “Körün İyileştirilmesi” ya da “İki Körün İyileştirilmesi” gibi 

genel başlıklar kullanılmıştır. Bu bilgiler ışığında, Batı sanatında karşımıza çıkan 

Körlerin İyileştirilmesi sahnelerini metin-betim ilişkisine bağlı olarak dört başlık 

altında sınıflandırılabiliriz. 

 
3.2.2.1. Siloam Havuzundaki Doğuştan Körün İyileştirilmesi 
 

Snoptik İncillerden farklı olarak doğuştan kör birisinden söz eden 

Yuhanna’nın anlatısında, havarilerin İsa’ya yönelttikleri soru (Öğretmen kim günah 

işledi de bu adam kör doğdu; kendisi mi yoksa anası babası mı?), Damdan İndirilen 

Kötürümün İyileştirilmesi mucizesinde olduğu gibi günah ve hastalık olguları 

arasındaki neden-sonuç ilişkisini gündeme getirmektedir. Havarilerin söz konusu 

kişinin körlüğünü, kendisinin günahları dışında ailesinin günahlarıyla da 

ilişkilendirmesi dikkat çekici bir noktadır. Yahudi gelenekleriyle ilgili kaynaklar, bir 

ailenin erdem ve erdemsizliklerinin çocuklara da yansıdığına dair yaygın bir Yahudi 

inancının bulunduğuna değinmektedir.197 Öte yandan İsa havarilerine verdiği yanıtla 

körün hastalığını işlenen günahlarla ilişkilendirmeyerek, doğuştan kör olan bu kişinin 

“Tanrı’nın işlerinin açıklanması” için bir aracı olduğunu belirtmiştir.  

 Yuhanna’nın aktardığı öyküde, İsa’nın kendisini ‘Dünyanın Işığı’ deyimiyle 

tanımlaması anlatının ana temasını oluşturmaktadır. Irenaeus’tan itibaren, ‘Dünyanın 

Işığı’ tanımına bağlı olarak bu mucize ‘aydınlanma’ kavramı ile birlikte ele 

alınmıştır. Doğuştan körün gözlerinin açılması, fiziksel aydınlanmanın ötesinde 

ruhsal aydınlanmanın temsiline dönüşerek karanlık / aydınlık olguları arasındaki 

karşıtlık bağlamında inançsızlıktan inanca geçişin simgesi olarak yorumlanmıştır.198 

                                                 
197 Lockyer, a.g.e., s. 221. 
198A.e., Loos, a.g.e., s. 429; Trench, a.g.e., s. 316; Schiller, a.g.e., s. 171. 
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 Körün iyileştirilme yöntemi açısından da Yuhanna’nın metni Snoptiklerden 

farklılık gösterir. İsa tükürüğünü toprakla karıştırarak elde ettiği çamuru gözlerine 

sürdüğü köre, Siloam havuzunda yıkanmasını söylemiştir. Tükürük ve toprak gibi 

maddeler, dönemin hekimleri tarafından doğum sonrası körlüğün tedavisinde 

kullanılmaktaydı; ancak doğuştan gelen körlük tedavi edilemez kabul edilirdi.199 

Irenaeus, Chrysostomos, Aquinolu Tommaso gibi birçok dinbilimci, İsa’nın, 

gözlerine çamur sürerek körün gözlerini açışı ile Tanrı’nın insanı topraktan yaratışı 

(Tekvin 2: 7) arasında bir benzerlik kurarak İsa’nın köre yeni bir yaşam verdiği 

görüşünü öne sürmüşlerdir.200 Bu yaklaşım doğrultusunda, Yuhanna’nın aktardığı 

mucize, Kilise tarafından bedenin dirilişi doktrinini sembolize eden bir öğreti olarak 

benimsenmiştir.201  

 Körün gözlerini yıkadığı Siloam havuzuna Tevrat’ta da değinilmektedir 

(İşaya 8: 6). Kutsal Kitap’ta adı geçen bu havuzun Kudüs kentinin güneydoğusunda 

bulunan ve Yahudiler tarafından dönemin en önemli şifa kaynaklarından kabul edilen 

Siloam deresi olduğu düşünülmektedir.202 Körün Siloam havuzunun sularında 

gözlerini yıkayışının ardından aydınlığa kavuşması motifi, yıkanma eylemine 

değinmesi nedeniyle vaftizi simgeleyen bir öğe olarak yorumlanmış; körün 

gözlerinin açılışı, vaftizin sağladığı aydınlanmanın simgesi kabul edilmiştir.203   

 
Gösterim Biçimleri: 

VI. yüzyıldan itibaren Doğu ikonografisinde ilk örneklerine rastlanan bu 

mucizenin betimlerinde, Yuhanna’nın aktardığı öykünün en önemli motifini 

oluşturan Siloam havuzu, sahnenin değişmez bir atribüsüdür. En erken tarihli 

örneklerden biri, öyküleyici anlatım biçimin kullanıldığı Rossano İncili’ndeki (VI. 

yy.) minyatürdür. Bizans sanatında yaygın olarak işlenen bu temanın IX. yüzyıldan 

itibaren Batı ikonografisinde de betimlenmeye başladığı görülmektedir. Sahnenin 

Batı sanatındaki örnekleri için iki sahne şemasının varlığından söz edilebilir.  

                                                 
199 Lockyer, a.g.e., s. 221. 
200 Jensen, a.g.e., s. 213; Loos, a.g.e., s. 426; Lockyer, a.g.e., s. 222; Trench, a.g.e., s. 316. 
201 Bevan, a.g.e., s. 79. 
202 Pieter Singelenberg, “The Iconography of the Etschmiadzin Diptych and the Healing of the Blind 
Man at Siloe”, The Art Bulletin, Vol. 40, 1958, s. 107-108. 
203 Loos, a.g.e., s. 430; Bevan, a.g.e., s. 79. 



 102

Kalıp I: 

Körün havuzda gözlerini yıkayışı motifine yer vermeyen ve kitap 

resimlerinde rastlanan bu gösterim biçiminin az sayıdaki örneklerinden biri, Egberti 

Codexi’nde bulunan minyatürdür (Resim 63). Sahnenin merkezinde bir elinde 

değneğini taşırken diğer eliyle gözlerini işaret eden kör ve onu kutsayan İsa 

betimlenmiştir. İsa’ya iki havarisi eşlik etmektedir. Resmin sağ tarafında bir sütunun 

üzerinde yer alan tavus kuşu biçimli bir oluğun ağzından suyun boşaldığı, silindirik 

biçimli yüksek bir havuz görülmektedir. Hıristiyan sanatında ölümsüzlüğün 

simgesi204 olarak kabul edilen tavus kuşu, kuyruğunda taşıdığı gözler nedeniyle 

körün gözlerinin açılışı ile ilişkilendirilmiştir.205 Öte yandan körün karanlıktan 

aydınlığa (inançsızlıktan inanca) geçişi, tavus kuşunun temsil ettiği ölümsüzlük 

olgusu ile sembolize edilmiştir.206 

Bingenli Hildegard Dua Kitabı’nda (yak. 1190) yer alan bir minyatür, 

“İsa’nın Doğuştan Körün Gözlerini Açışı”207 olarak tanıtılmıştır. İsa ile değneğine 

tutunmuş kör dışında başka bir figürün ve havuz motifinin gösterilmediği resimde, 

İsa’nın avucunun içinde tükürük ve toprağı karıştırışı betimlenmiştir (Resim 64). 

Havuzun sahnede yer almayışına karşın İsa’nın avucunda görülen bu çamur motifi, 

Yuhanna’nın anlatısına işaret etmektedir.      

 Kalıp II: 

Doğu ikonografisi ve özellikle Bizans sanatı örneklerinde olduğu gibi 

öyküleyici anlatım yolunun izlendiği bu sahne şemasında, İsa’nın körün gözlerine 

çamuru sürüşü ve körün gözlerini Siloam havuzunda yıkayışı gösterilerek mucizenin 

iki aşaması da sahneye taşınmıştır. Bu kalıbın ilk örneklerinden birine, St. Emmeran 

Kilisesi’ne ait Aureus Codexi’nin (870) altın kabartma kapağında rastlanmaktadır. 

İsa, iki havarisinin eşliğinde körün gözlerine çamuru sürerken gösterilmiştir (Resim 

65). Sahnenin sağ tarafında gözlerine çamur sürülen körün havuza doğru yönelişi 

betimlenmiştir. Karolenj dönemi kulelerini andıran208 bir yapıdan çıkan su,  ayaklı 

                                                 
204 Ferguson, a.g.e., s. 23; Hall, a.g.e., s. 238; Bevan, a.g.e., s. 90. 
205 Schiller, a.g.e., s. 172. 
206 Singelenberg, a.g.y., s. 110. 
207 Schiller, a.g.e., s. 172. 
208 A.e. 
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vazo biçimli bir havuza akmaktadır. Bu mimari tasarım, körün gözlerini yıkadığı 

havuza, çeşme görünümü vermektedir.    

Capua kentinde bulunan Sant’Angelo in Formis Kilisesi’nin Bizans etkileri 

taşıyan 1100 tarihli fresklerinde (Resim 66), körün gözlerinin İsa’nın çamuru sürüşü 

sırasında kapalı, havuzda yıkayışının ardından ise açık olarak gösterilişi dikkat 

çekicidir. Bu kez havuzun suyu, aslan başı biçimli bir oluktan akmaktadır.    

XIII. yüzyıldan itibaren daha seyrek işlenmeye başlayan bu temanın Batı 

sanatındaki son örneklerinden biri, Duccio’nun Maesta’sında karşımıza çıkmaktadır 

(Resim 67). Predella bölümündeki panolardan birinde yer alan resmin arka planında 

Kudüs kentini temsil eden bir kent manzarası betimlenmiştir. Körün gözlerine 

dokunan İsa’nın arkasında bu kez on iki havarisi de görülmektedir. Duccio, körün 

gözlerini havuzda yıkayışının ardından başını gökyüzüne doğru kaldırışını 

resmederek körün gözlerinin açılış anını sahneye taşımıştır. Öte yandan körün elinde 

taşıdığı değneğin havuzun kenarında gösterilişiyle de İsa’nın gerçekleştirdiği mucize 

vurgulanmıştır.  

 

3.2.2.2. Kör Dilenci Bartimeus’un İyileştirilmesi 

 
Snoptik yazarlar Yeriha kentinde gerçekleşen bir mucizeye değinmekte, 

ancak Matta iki, Markos ve Luka ise bir körden söz etmektedir. Ayrıca Luka 

iyileştirilen kişiyi kör bir dilenci olarak tanımlarken Markos söz konusu dilencinin 

adını Bartimeus olarak açıklamaktadır. Dinbilimsel yayınlarda, iyileştirilen kişinin 

sayısına ilişkin metinler arasındaki farklılık, Yeriha’da iki kişinin iyileştirilmesi 

olasılığına karşın Markos ve Luka’nın daha dikkat çekici bir figür olması nedeniyle 

dilenci Bartimeus’tan söz etmelerine bağlanmıştır.209 Nitekim, Yeriha kentinde 

gerçekleşen iyileştirmenin sanat tarihindeki örneklerinde de, -Matta’nın değindiği iki 

kör yerine- yaygın biçimde kör dilenci Bartimeus figürünün sahneye taşındığı 

görülmektedir. Bu nedenle Yeriha’daki iyileştirme, çalışmamız kapsamında Kör 

Dilenci Bartimeus’un İyileştirilmesi olarak adlandırılmıştır.    

   
                                                 
209 Lockyer, a.g.e., s. 233; Loos, a.g.e., s. 422. 
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Gösterim Biçimi: 

Batı sanatında X. yüzyıldan itibaren210 Markos (10: 46-52) ve Luka’nın (18: 

35-43) aktardıkları kör dilenci Bartimeus’un betimlendiği sahnelere rastlanmaktadır. 

Yol kenarında oturan Bartimeus’un İsa ile karşılaşmasının gösterildiği bu örnekler, 

büyük ölçüde Karolenj ve Otto dönemi kitap resimlerine aittir.  

III. Otto İncili’nde yer alan minyatürde, sahnenin arka planında çift kemerli 

bir mimari mekan dikkati çeker (Resim 68). Bu mimari düzenleme, olayın geçtiği 

Yeriha kentinin kapısını temsil etmektedir. Yol kenarında oturmuş biçimde 

gösterilen Bartimeus, bir elinde değneğini taşırken diğer elini İsa’ya doğru 

yöneltmiştir. Arkasında iki havarisi bulunan İsa, bir elini uzatarak körü 

kutsamaktadır. Bartimeus, sıklıkla Doğu ikonografisine ait minyatürlerde 

rastlanılan211 ve Yahudiler tarafından giyilen bir başlıkla resmedilmiştir. Kör 

dilencinin arkasında görülen figürler, İncil yazarlarının değindikleri gibi olaya 

tanıklık eden kişilerdir. Bartimeus öyküsünün Egberti Codexi’ndeki örneğinde ise 

arka planda bir kent motifine yer verilmemiş, kör dilenci bir ağacın dibinde 

otururken betimlenmiştir (Resim 69).   

Lucas van Leyden’in 1531 tarihli yapıtı, Kör Dilenci Bartimeus’un 

İyileştirilmesi mucizesini konu etmektedir. Arka planında daha önce belirtildiği 

üzere İncir Ağacının Kurutulması temasına yer veren resim, Markos İncili’ndeki 

anlatıyı referans almaktadır (Resim 70). Yapıtın merkezinde gösterilen körün 

iyileştirilişi olayına büyük bir kalabalığın eşlik ettiği görülmektedir. Kalabalığı 

oluşturan figürler arasında, İsa’nın havarileri, Ferisiler, çocuklu kadınlar, kent 

sakinleri yer almakta ve hepsi şaşkınlık içinde olaya tanıklık etmektedir.  

Leyden’in yapıtında kör dilenci Bartimeus yol kenarında oturmuş biçimde 

gösterilmeyerek, bir erkek çocuğunun rehberliğinde İsa’ya doğru yaklaşırken 

betimlenmiştir. Köre rehberlik eden bu figüre İncil metninde rastlanmamaktadır. 

Markos’un metninde İsa, kendisine seslenen körü çağırmalarını; Luka’da ise körü 

kendisine getirmelerini buyurmuştur. Ancak köre eşlik ya da rehberlik eden herhangi 

bir figürden söz edilmemiştir. Leyden’in yapıtında sahneye eklenen, köre rehberlik 

                                                 
210 Schiller, a.g.e., s. 171. 
211 A.e. 
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eden bu çocuk figürü XV. ve XVI. yüzyıllarda kaleme alınan dinsel tiyatro 

metinleriyle ilişkilendirilmektedir.212 Markos ve Luka’nın aktardıkları kör dilenci 

Bartimeus öyküsünün yorumlandığı Flaman oyunlarında, kör dilenci ile ona 

rehberlik eden kişinin sadaka toplamak için kasabayı gezdikleri ve İsa’ya 

rastlamaları sonucunda körün iyileştirildiği anlatısına yer verilmiştir. Bu bilgi 

ışığında, Leyden’in resmettiği köre eşlik eden erkek çocuğu, dönemin tiyatro 

oyunlarında köre rehberlik eden figürden esinlenen bir gösterim motifi olarak 

yorumlanmıştır.213    

 
3.2.2.3. Beytsayda’da Körün İyileştirilmesi 

 
Yalnız Markos’un aktardığı Beytsayda kentindeki iyileştirmede, İsa’nın önce 

tükürüğüyle körün gözlerini ıslattığı, ardından elleriyle dokunduğu aktarılmaktadır. 

Yahudiler arasında o dönemde tükürüğün sağaltıcı etkisi olduğuna dair bir inancın 

varlığı bilinmektedir.214 İsa’nın tükürüğüyle köre dokunuşu, ilk aşamada körün 

gözlerinin bütünüyle açılmasını sağlamaz ve bunun üzerine İsa ikinci kez dokunur. 

Markos’un anlatısı, İsa’nın iyileştirmeyi iki aşamada gerçekleştirdiği tek mucizedir. 

Bu özelliği nedeniyle anlatıya simgesel anlamlar yüklenmiştir. İyileştirmenin ilk 

aşamasında inanç eksikliği nedeniyle kör tam olarak göremez; ikinci aşamada ise 

inancın tamamlanmasıyla körün gözleri tamamen açılır. Dolayısıyla fiziksel 

iyileşmenin yanı sıra ‘ruh gözündeki perdenin açılması’ ile ruhsal bir iyileşme de 

gerçekleşmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda,  İsa’nın körü iyileştirme biçimi, ‘ruhsal 

aydınlanma’ olgusunun sembolize edilişi olarak yorumlanmıştır. 215  

 
 
 
 
 

                                                 
212 Kahren Jones Hellerstedt, “The Blind Man and His Guide in Netherlandish Painting”, Simiolus: 
Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 13, 1983, s. 163-181. 
213 A.y., s. 166. Hellerstedt adı geçen makalesinde, kör dilenci ve rehberinin oluşturduğu çiftin XVI. 
yüzyıl Flaman resmindeki başka dinsel temalı yapıtlarda da betimlendiğine değinmektedir. Yazar, 
dönemin tiyatro metinleriyle ilişkilendirdiği rehber figürünün Bartimeus öyküsüne eklenişine en erken 
tarihli örnek olarak, Eustache Mercade’nin Passion of Aras (XV. yüzyıl)  adlı oyununu vermiştir.   
214 Lockyer, a.g.e., s. 212.  
215 A.e.; Loos, a.g.e., s. 421. 
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Gösterim Biçimi: 

III. Heinrich İncili’nde yer alan bir minyatürde (Resim 71) referans metni 

olarak Markos 8: 22-26 verilmiştir.216 Minyatür ustası, İncil yazarının anlatısına bağlı 

kalarak körün kasaba sakinleri tarafından İsa’ya getirilişini ve İsa’nın parmağıyla 

körün gözlerine dokunuşunu resmetmiştir. Sahnenin arka planında gösterilen mimari 

elemanlar, mucizenin gerçekleştiği Beytsayda kasabasını temsil etmektedir.  

 
   3.2.2.4. Kefernahum’da İki Körün İyileştirilmesi 
 
Matta İncili’nde geçen bu öyküde, iyileştirilmek isteyen iki körün İsa’yı eve 

kadar izledikleri belirtilmiştir. İncil yazarının izlediği kronolojiye bağlı olarak olayın 

geçtiği kent Kefernahum olarak kabul edilmektedir. Öyküde değinilen evin ise havari 

Petrus’a ait olduğu görüşü benimsenmiştir.217 

İki körün iyileştirildiği bu mucizede, körlerin İsa’ya “Davut oğlu” diye 

seslenmeleri dikkati çeken bir noktadır. Bu adlandırma, Tevrat’ta geleceği bildirilen 

Mesih ile İsa’nın özdeşleştirildiğini gösteren bir işaret olarak yorumlanmıştır.218 

   
Gösterim Biçimi: 

Erken dönem lahit kabartmalarında görülen örneklerin ardından Ortaçağ ve 

sonrasında iki kör figürüne yer veren sahnelere nadiren rastlanmaktadır. Müstair 

kentindeki St. John Manastır Kilisesi’nde bulunan Karolenj dönemine ait fresklerde 

(yak. 800), yan yana oturmakta olan iki kör ellerini İsa’ya doğru uzatmış biçimde 

betimlenmiştir (Resim 72). Sahnenin ortasında görülen İsa elini körlerin bulunduğu 

kısma yöneltmiştir. Bazı bölümleri zarar görmüş olan resmin sol tarafında bir ya da 

iki havarinin İsa’ya eşlik ettiği görülmektedir. Söz konusu fresk, St. John Manastır 

Kilisesi’ni konu alan yayınlarda Kefernahum’da gerçekleşen mucize olarak 

tanıtılmıştır.219 Öte yandan resmin arka planında betimlenen mimari elemanları 

                                                 
216 Albert Boeckler, Das Goldene Evangelienbuch Heinrichs III, Berlin, Deutscher Verein für 
Kunstwissenschaft, 1933, s. 22.  
217 Lockyer, a.g.e., s. 184. 
218 A.e.; Twelftree, a.g.e., s. 120.  
219 Jürg Goll, Matthias Exner, Susanne Hirsch, Müstair: Die mittelalterlichen Wandbilder in der 
Klosterkirche, München, Verlag, Hirmer, 2007, 45k.  
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Yeriha kentini temsil eden bir motif olarak kabul eden başka bir görüş ise bu sahneyi 

Matta’nın aktardığı öyküyle (20: 29-34) ilişkilendirmektedir.220  

* * * 

Batı sanatındaki Körlerin İyileştirilmesi sahneleri incelendiğinde, taşıdığı 

sembolik anlama bağlı olarak Siloam havuzundaki iyileştirmenin en sık işlenen İncil 

anlatısı olduğu görülmektedir. Snoptik öyküler içinde en sık işlenen ise, kör dilenci 

Bartimeus’un konu edildiği anlatıdır. Snoptik yazarların aktardığı diğer öykülerin 

oldukça sınırlı sayıda örneklerine rastlanmaktadır.  

Erken Hıristiyan düşüncesindeki sembolizm bağlamında erken dönemde 

işlenen temalar arasında yerini alan Körlerin İyileştirilmesi mucizesi, Ortaçağ’da 

özellikle kitap resimlerinde betimlenmeyi sürdürmüş ve XIII. yüzyıldan itibaren daha 

seyrek rastlanan bir tema221 halini almıştır. Geç dönemde El Greco (1565, 1570, 

1570-75), Poussin (1650) gibi Maniyerist ve Barok sanatçıların yapıtlarında yeniden 

karşımıza çıkan Körlerin İyileştirilmesi sahnelerinde, kimi zaman bir kimi zaman ise 

iki kör figürü betimlenmiştir. El Greco’nun bu temayı üç kez resmetmesi, sanatçının 

Karşı-Reformasyon hareketi ilkelerinin ateşli bir savunucusu oluşuna bağlanmıştır.222 

Karşı-Reformasyon sürecinin spiritüel açımlamaları bağlamında körün gözlerini 

açarak inanca kavuşmasını sağlayan İsa, Katolik Kilisesi’ni sembolize etmektedir. 

Öte yandan El Greco’nun yapıtlarında bu temaya sıkça yer verişi, sanatçının 

Ortodoksluk’tan Katolik mezhebine geçişinin ifadesi olarak da yorumlanmıştır.223 

 

 

 

 

 

 

                                                 
220 Schiller, a.g.e., s. 171.  
221 Schiller, a.g.e., s. 173.  
222 Terisio Pignatti, The Golden Century of Venetian Painting, Los Angeles, County Museum of 
Art, 1980, s. 150. 
223 Keith Christiansen, “Christ Healing the Blind”, El Greco, Ed. Paul Holberton, London, National 
Gallery Company, 2003, s. 80. 
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3.2.3. Cüzzamlıların İyileştirilmesi  

 
Snoptik İncillerde birbirinden farklı iki cüzzamlı öyküsüne rastlanmaktadır. 

Snoptik yazarların tümü bir cüzzamlının iyileştirildiği anlatıya yer verirken, Luka on 

cüzzamlının iyileştirildiği başka bir mucizeden de söz etmektedir.      

   

“İsa dağdan inince O’nu büyük topluluklar izledi. Bir cüzzamlı yaklaşıp, ‘Ya Rab,  

istersen beni pak kılabilirsin’ diyerek O’nun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp ona 

dokundu,  ‘İstiyorum, pak ol’ dedi. O anda adam cüzzamından paklandı. İsa, ‘Sakın kimseye 

bir şey söyleme’ dedi, ‘Ama git kendini rahibe (kahine) göster, tanıklık için onlara Musa’nın 

buyurduğu sunuyu sun.” (Matta 8: 1-4; Markos 1: 40-45; Luka 5: 12-16)  

  
“İsa Yeruşalem’e giderken Samiriye ve Galile bölgelerinden geçiyordu. Bir 

kasabaya girdiğinde onu on cüzzamlı karşıladı. Uzakta durarak yüksek sesle dileklerini 

bildirdiler: ‘İsa! Üstat! Bize acı!” İsa onları görünce, ‘Gidin kendinizi rahiplere (kahinlere) 

gösterin’ dedi. Cüzzamlılar yolda giderken paklandılar. İçlerinden biri iyi olduğunu 

anlayınca yüksek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa’nın ayaklarına kapandı. 

Ona teşekkür etti. Adam Samiriyeli’ydi. İsa ‘paklananlar on kişi değil miydi?’ diye sordu, 

‘Öbür dokuzu nerede?’. Bu yabancıdan başka Tanrı’yı yüceltmek için geri gelen olmadı mı? 

Sonra adama, ‘Kalk yoluna koyul’ dedi, ‘İmanın seni kurtardı.” (Luka 17: 11-19) 

 
Snoptik İncillerde aktarılan cüzzamlılarla ilgili bu öykülerin barındırdığı 

öğeler birçok açıdan Tevrat’la ilişkilidir. Tevrat metninde cüzzam hastalığına geniş 

bir yer ayrılmış ve hastalığa yakalanan kişilerin uyması gereken kurallar detaylı bir 

biçimde anlatılmıştır (Levililer 13, 14). Bu durum, bulaşıcı bir hastalık olan 

cüzzamın Yahudilerin yaşadığı bölgede yaygın olduğunu göstermektedir.224 

Tevrat’ta vurgulanan başka bir önemli nokta, bu hastalığın, işlenen günahlar 

nedeniyle Tanrı tarafından cezalandırılmanın görsel işareti kabul edilişidir (Sayılar 

12: 10; II. Krallar 5: 27; 15:5). Bu nedenle vücutta oluşan yaraların günahla gelen 

kirlenmeyi temsil etttiği, toplumsal yaşamdan soyutlanarak ‘murdar’ olarak 

nitelendirilen cüzzamlılarla temas eden kişilerin de kirlendiği düşünülmekteydi. Öte 

                                                 
224 Loos, a.g.e., s. 468. 
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yandan Tanrı’dan gelen bir hastalık olması nedeniyle cüzzamın ancak aynı kutsal güç 

tarafından iyileştirilebileceğine inanılmaktaydı.225 

Snoptik yazarların aktardıkları öykülerde İsa’nın, cüzzamlılara kahine 

görünerek Musa’ya sunuda bulunmalarını söylediği belirtilmiştir. İsa’nın sözleri, bu 

mucizeyi Tevrat’la ilişkilendiren başka bir noktadır. Yahudi yasalarına göre, 

cüzzamdan arınan kişinin kahine görünerek temizlendiğine dair onay alması ve adak 

olarak tapınağa iki kuş sunması gerekmektedir (Levililer 14: 1-4). Dolayısıyla İsa’nın 

sözleri Tevrat’ta bildirilen yasayı referans almaktadır. Dinbilimsel açımlamalarda, 

İsa’nın bu yaklaşımı, Yahudi yasalarıyla uzlaşısının ifadesi olarak yorumlanmıştır.226 

    
3.2.3.1. Cüzzamlının İyileştirilmesi 

 
Snoptik yazarların üçünün de aktardıkları bu öyküde, bulaşıcı bir hastalık 

olmasına karşın İsa’nın cüzzamlıyı dokunarak iyileştirmesi dikkat çekicidir. Bu 

dokunuşun İsa’nın bedeninde bir kirlenmeye neden olmayışı, onun insanüstü 

doğasına bağlanmış ve İsa’nın bedeninin kutsanmışlığının işareti kabul edilmiştir.227 

 

Gösterim Biçimleri: 

Bu temanın Erken Hıristiyan sanatından günümüze ulaşan bir örneği 

bulunmamaktadır. IX.-XII. yüzyıllar arasında Karolenj ve Otto dönemine ait kitap 

resimleri ve kabartmalarda işlenmesinin ardından Batı sanatında nadiren görülen 

sahnenin iki farklı gösterim biçimine rastlanmaktadır.  

Kalıp I: 

Cüzzamlının İyileştirilmesi mucizesinin en erken tarihli örneklerinden biri, 

İsa’nın altı mucizesinin betimlendiği Andrews Diptiği’ndeki sahnedir (Resim 73). 

Bir kaya parçası üzerinde oturan cüzzamlı, hastalığını vurgulayacak biçimde bedeni 

bütünüyle lekelerle kaplı gösterilmiştir. Bir elini karşısında bulunan İsa’ya doğru 

uzatmış, bir havari figürünün eşlik ettiği İsa ise cüzzamlıyı kutsarken betimlenmiştir.  

                                                 
225 Lockyer, a.g.e., s. 172. 
226 A.e., s. 231; Twelftree, a.g.e., s. 62. 
227 Lockyer, a.g.e., s. 173; Trench, a.g.e., s. 234. 
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XI. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen Limburg İncili’nde (Resim 74) 

iyileştirme sahnesi üç sütunun taşıdığı çift kemerli bir mimari mekana taşınmıştır. 

Ortadaki sütun kompozisyonu ikiye ayırmakta, sol yanda İsa ve havarileri, sağda ise 

başından ayağına kadar bedeni lekelerle örtülü cüzzamlı ve olaya tanıklık eden dört 

figür görülmektedir. Söz konusu figürlerin varlığına İncil metninde değinilmemiştir. 

Ortada yer alan sütunun önünde İsa’nın kutsayan eli ile cüzzamlının İsa’dan yardım 

dileyen eli gösterilmiş ve bu motif sahnenin odak noktasını oluşturmuştur.  

Kalıp II: 

Öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığı bu kalıba ait iki örnekte cüzzamlı 

sahnede iki kez gösterilmiştir. Karolenj dönemine ait St. Florin İncili’nde (IX. yy.), 

sur duvarlarıyla çevrili bir kent betimi228 karşımıza çıkmaktadır (Resim 75). Resmin 

alt kısmında kent kapısından girerken görülen cüzzamlı, kent surları içinde İsa 

tarafından kutsanırken ikinci kez betimlenmiştir. Bu sahnelerde cüzzamlının 

peştamal giyişi, bedenindeki lekelerin vurgulanması açısından tipiktir. Ancak bu 

örnekte omzunda asılı olan boynuz biçimindeki boru göze çarpmaktadır. 

Cüzzamlıların sağlıklı insanlara yaklaşırken uyarıda bulunmak için taşıdıkları 

boruları üflemek zorunluluğu vardı.229 Dolayısıyla bu betimlerde rastlanılan boru 

motifi, söz konusu tarihsel bilgiyle ilişkilidir.  

III. Otto İncili’nde farklı bir sahne şeması kullanılarak kompozisyon ikiye 

bölünmüştür (Resim 76). Üst kısımda İsa tarafından iyileştirilirken betimlenen 

cüzzamlı, sahnenin alt kısmında bedeni hastalıktan arınmış biçimde ve elindeki iki 

kuşu tapınaktaki kahine adak olarak sunarken resmedilmiştir. Minyatür ustasının 

eklediği bu sunu motifi, İsa’nın iyileşen cüzzamlıya kahine gitmesini öğütlediği 

sözlerini yansıtmaktadır. Öte yandan İncil metninde cüzzamlının İsa’nın öğüdüne 

uyarak kahine gittiğine ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. 

Karolenj ve Otto dönemlerine ait örneklerin ardından Batı sanatında oldukça 

sınırlı sayıda işlenen bu temaya, Sistine Şapeli fresklerinde rastlanmaktadır. Cosimo 

Roselli, 1481-82 yıllarına tarihlenen freskinde, öyküleyici anlatım yolunu izleyerek 

İsa’nın Dağda Vaazı ile Cüzzamlının İyileştirilmesi temalarını aynı sahneye 

                                                 
228 Bu kent motifi, Luka 5: 12’de geçen tümceyi referans almaktadır: “İsa kasabalardan birindeydi ki, 
bedeni tepeden tırnağa cüzzamla kaplı bir adam geldi.” Bkz.: Schiller, a.g.e., s. 175. 
229 A.e. 
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taşımıştır (Resim 77). Kompozisyonun merkezinde tepelik bir alanda görülen İsa, 

kalabalık bir insan topluluğuna vaaz vermekte, sağ yanda ise diz çökmüş cüzzamlıyı 

iyileştirmektedir. Sanatçının yapıtında söz konusu iki temaya yer verişi, Matta 

İncili’ni referans aldığını göstermektedir.230    

 
3.2.3.2. On Cüzzamlının İyileştirilmesi 

 
Luka’nın aktardığı mucizede, Snoptiklerdeki diğer anlatıdan farklı olarak İsa 

kendisinden yardım dileyen cüzzamlılara dokunmayarak kahinlere gitmelerini 

öğütlemiştir. İsa’nın sözü üzerine yola koyulan on cüzzamlı yolda giderlerken 

hastalıktan temizlenmiş; ancak içlerinden yalnızca birisi (Samiriyeli) şükranlarını 

sunmak için geri dönmüştür. Bu mucizeye ilişkin dinbilimsel açımlamalarda, İsa’nın 

geri dönen Samiriyeli’ye yönelttiği “İmanın seni kurtardı” tümcesi, söz konusu 

cüzzamlının hastalığından temizlenişinin yanı sıra günahlarından da kurtuluşunun 

ifadesi olarak yorumlanmaktadır.231 Geri dönmeyen dokuz cüzzamlının hastalıktan 

arınmaları, yalnız fiziksel açıdan bir iyileşmeye işaret ederken, Samiriyeli’nin 

yaşadığı fiziksel iyileşme, aynı zamanda ahlaksal iyileşmeye dönüşmüştür.232   

On cüzzamlının konu edildiği bu öyküde dikkati çeken noktalardan biri, 

şükretmek için dönen Samiriyeli’nin İsa tarafından ‘yabancı’ olarak adlandırılışıdır 

(Luka 17: 18). İsa’nın bu tanımlaması, iyileşmelerine karşın geri dönmeyen dokuz 

kişinin Yahudi olduklarını göstermektedir. İncil’de birçok kez Yahudiler ile 

Samiriyeliler arasındaki anlaşmazlığa değinilmiş (Luka 9: 52; 10: 25-37; 17: 16; 

Yuhanna 4: 1-26; 8: 48 v.d.),233 hatta İsa havarilerine görevlerini bildirirken 

Samiriyelilerin kentlerine uğramamalarını söylemiştir (Matta 10: 5). Bu noktada 

Samiriyeli’nin İsa’ya olan inancının işareti olarak şükranlarını sunması ve İsa’nın 

fiziksel iyileştirmenin yanı sıra Samiriyeli’yi günahlarından arındırması, anlatının 

ana temasını oluşturmaktadır. Nitekim bu mucizeyle ilgili dinbilimsel yaklaşımlar da 

                                                 
230 Matta İncili’nde bu iyileştirme olayı, İsa’nın dağda verdiği vaazın ardından gerçekleşmiştir: “İsa 
dağdan inince onu büyük topluluklar izledi.” (Matta 8: 1) 
231 Lockyer, a.g.e., s. 232; Loos, a.g.e., s. 500; Twelftree, a.g.e., s. 163. 
232 Trench, a.g.e., s. 361. 
233 Söz konusu anlatılardan İsa ve Samiriyeli Kadın (Yuhanna 4: 1-26) ile İyi Yürekli Samiriyeli 
(Luka 10: 25-37), içerdiği mesel niteliği açısından Batı ikonografisinde kendi başlarına ele alınan 
temel konular arasında yer almaktadır.   
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söz konusu tema üzerine temellendirilmiştir. Luka’nın aktardığı öykü, İsa’nın vaaz 

ettiği Tanrı’nın Krallığı’nın bütün dünya insanlarını kapsayan bir kurtarıcılık idealine 

sahip olduğunu bildiren simgesel bir anlatı olarak değerlendirilmiştir.234  

  
Gösterim Biçimleri: 

Batı sanatı ikonografisinde örneklerine sık rastlanmayan bu anlatı, başta Otto 

dönemi olmak üzere XI.-XV. yüzyıllar arasına tarihlenen kitap resimlerinde 

işlenmiştir. Sınırlı sayıdaki bu örneklerde gösterim biçimi açısından iki sahne şeması 

söz konusudur. 

Kalıp I: 

Otto dönemi kitap resimlerinde karşımıza çıkan bu kalıp, öyküleyici anlatım 

yolunu izlemektedir. Aureus Codexi’nde yer alan minyatürde, kompozisyonun sol 

yanında İsa, ardında bir havarisi ve ellerini açarak İsa’dan yardım dileyen on 

cüzzamlı betimlenmiştir (Resim 78). Arka planda Luka’nın anlatımını (17: 1-2) 

destekleyecek biçimde bir kent betimine yer verilmiştir. Sahnenin sağ yanında ise 

hastalıktan arınarak yollarına devam eden dokuz cüzzamlı ile İsa’ya secde eden 

Samiriyeli gösterilmiştir. Aynı sahne şemasına III. Heinrich İncili’nde de 

rastlanmakta, bu kez İsa’ya üç havarisi eşlik etmektedir.    

Kalıp II: 

Yaklaşık olarak 1430 yılına tarihlenen Utrecht İncili’nde, minyatür ustası 

cüzzamlıların hastalıktan arınmalarının ardından gerçekleşen olayı gösterme yolunu 

seçmiştir (Resim 79). Sahnenin bir yanında İsa’nın önünde diz çöken iyileşmiş 

Samiriyeli, diğer yanında tapınaktaki kahine kendilerini gösteren dokuz cüzzamlı 

betimlenmiştir. Luka’nın aktardığı öykünün ikinci aşaması resmedildiğinden, 

cüzzamlılar bedenlerini örten lekelerden temizlenmiş olarak gösterilmiştir.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
234 Hans Dieter Betz, “The Cleansing of the Ten Lepers (Luka 17: 11-19)”, Journal of Biblical 
Literature, Vol. 90, 1971, s. 315; Loos, a.g.e., s. 503; Trench, a.g.e., s. 361. 
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3.2.4. Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi  

 
“Galile Denizi’nin karşı yakasına, Gerasiniler ülkesine vardılar. İsa tekneyi bırakıp 

kıyıya çıktı. Mezarların arasından çıkan kötü ruhla dolu bir adam O’nu karşıladı. Adam 

mezarların arasında yaşıyordu. Artık kimse onu bağlayamıyor, zincire vuramıyordu. Gerçi 

çok kez prangaya vurulmuş, zincirlerle bağlanmıştı, ama zincirleri kırmış, prangayı 

parçalamıştı. Hiç kimse onu yönetim altına alamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda 

çığlık çığlığa bağırır, taşlarla kendini yaralardı.  

Adam İsa’yı görünce uzaktan O’na tapındı. Ortalığı sarsan bir çığlık atarak, ‘Ey İsa, 

yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun?’ diye haykırdı, ‘Tanrı adına sana yalvarırım, 

bana işkence çektirme!’ Çünkü İsa, ‘Kötü ruh, adamdan çık’ demişti. İsa, ‘Adın ne?’ diye 

sordu. O da, ‘Adım Lejyondur’ dedi, ‘Çünkü biz çokluğuz.’ Kendilerini o bölgenin dışına 

göndermesi için İsa’ya çok yalvardı. Orada çok büyük bir domuz sürüsü bayırda 

otlamaktaydı. Kötü ruhlar İsa’ya, ‘Bizi domuzlara gönder de onların içine girelim’ diye 

yalvardılar. O da onlara izin verdi. Kötü ruhlar çıkıp domuzların içine girdiler. Sürü 

uçurumdan aşağı denize uçtu. Yaklaşık iki bin domuz boğuldu.  

Domuz çobanları çil yavrusu gibi dağılıp kentte, kırsal alanlarda bunu anlattılar. 

Herkes olup biteni görmeye koştu. İsa’nın yanına vardılar. Cine -Lejyon’a- tutulan adamı 

giyinmiş, akıllanmış, orada oturur görünce korkuya kapıldılar. Olaya tanık olanlar, cine 

tutulan adamla domuzların başına geleni halka anlattılar. Ardın da İsa’ya bölgelerini bırakıp 

gitmesi için yalvardılar.” (Markos  5 : 1-20; Matta 8: 28: 34; Luka 8: 26-37)   

 
“Topluluğun yanına döndüklerinde, bir adam İsa’ya yaklaşıp önünde diz çökerek 

yalvardı: ‘Ya Rab, oğluma acı. Sarası var, şiddetli nöbetler geçiriyor. Sık sık ateşe, suya 

düşüyor. Onu öğrencilerine getirdim, ama sağlığa kavuşturmayı başaramadılar.’ İsa, ‘Ey 

imansız ve sapmış kuşak!’ dedi, ‘Daha ne kadar sizlerle kalacağım? Daha ne kadar sizlere 

katlanacağım? Onu buraya bana getirin.’ İsa cini payladı, cin çocuktan çıktı. Hemen o saatte 

çocuk sağlığa kavuştu.  

Bunun üzerine öğrenciler İsa’ya özel olarak yaklaşıp sordular: ‘Biz neden cini 

çıkaramadık?’ İsa, ‘İmanınız kıt olduğundan’ diye yanıtladı, ‘Doğrusu size derim ki, hardal 

tohumu kadar imanınız olsa, şu dağa buradan çekil, öteye git deseniz o çekilecektir. Sizlere 

olanaksız sayılan hiçbir şey kalmayacaktır. ” (Matta 17: 14-21; Markos 9: 14-29; Luka 9: 

37-43)      
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“Sinagogda kötü ruha tutulmuş bir adam vardı. Bağırarak şöyle dedi: ‘Bizden ne 

istiyorsun, Nasıralı İsa?’ Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. 

Tanrı’nın Kutsalı’sın.’ İsa onu şu sözlerle payladı: ‘Sus ve onun bedeninden çık!’ Kötü ruh 

adamı sarstı ve yüksek sesle haykırarak ondan çıktı. Hepsi şaşırdılar: ‘Bu nasıl iştir?’ diyerek 

aralarında tartıştılar. ‘Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da 

buyruğuna uyuyorlar!’ İsa’nın ünü hemen Galile çevresinde her yere yayıldı.” (Markos 1: 

23-27; Luka 4: 33-36)      

 
“İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine çekildi. Bu dolaylarda yaşayan Kenanlı 

bir kadın ona yaklaşıp yüksek sesle dileğini açıkladı: ‘Bana acı, ya Rab, Davut oğlu! Kızım 

cine tutuldu, cin onu yıpratıyor.’ İsa kadını yanıtlamadı. Öğrencileri yanına gelmiş 

diretiyorlardı: ‘Şu kadını başından sav, ardımızdan bağırıp duruyor.’İsa, ‘Ben salt İsrail 

evinin kaybolmuş koyunlarına gönderildim’ diye yanıt verdi. Ama kadın yaklaşıp onun 

ayaklarına kapandı. ‘Ya Rab, bana yardım et!’ diye yalvarıyordu. İsa, ‘Çocukların ekmeğini 

alıp köpeklere atmak doğru değildir’ dedi. Kadın ‘evet ya Rab’ diye karşılık verdi, ‘Köpekler 

bile sahiplerinin sofrasından yere düşen kırıntıları yerler.’ Bunun üzerine İsa, ‘Ey kadın, 

imanın ne büyük’ dedi, ‘İstediğin gibi olsun.’ O anda kadının kızı iyi oldu.” (Matta 15: 21-

28; Markos 7: 24-30)     

 

 “O sırada İsa’ya cine tutulduğu için kör ve sağır olan bir adam getirdiler. İsa onu 

sağlığa kavuşturdu. Öyle ki adam hem konuştu, hem de gördü. Tüm topluluk şaşkın, şaşkın, 

‘Yoksa bu Davut’un Oğlu mu?’ diye sordu. Ne var ki, Ferisiler bunu duyduklarında, ‘Bu 

adam kendiliğinden cinleri çıkarmıyor’ dediler. Olsa olsa, cinlerin başkanı Beelzebul 

aracılığıyla onları çıkarıyordur.” (Matta 12: 22-24) 

 
“Onlar çıkınca, cine tutulmuş bir dilsizi İsa’ya getirdiler. Cin dışarı çıkarılınca dilsiz 

konuştu. Topluluk şaşkın şaşkın, ‘İsrail’de böylesi hiç görülmedi’ diyordu. Ne var ki 

Ferisiler, ‘Cinlerin başkanı aracılığıyla cinleri çıkarıyor’ diyorlardı. ” (Matta 9: 32-34; Luka 

11: 14) 
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Snoptik İncillerde aktarılan bu öykülerin farklılık ve benzerlikleri dikkate 

alındığında, Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi mucizeleri altı başlık altında 

toplanmaktadır: 

- Gadarini (Gerasini) Ülkesinde Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi (Markos 5: 

1-20; Matta 8: 28: 34; Luka 8: 26-37)    

- Havarilerin İyileştiremediği Çocuğun İyileştirilmesi (Matta 17: 14-21; 

Markos 9: 14-29; Luka 9: 37-43)     

- Kefarnahum’da Sinagogdaki Adamın İyileştirilmesi (Markos 1: 23-27; Luka 

4: 33-36)  

- Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi (Matta 15: 21-28; Markos 7: 24-30)    

- Kör ve Sağır Adamın İyileştirilmesi (Matta 12: 22-24)  

- Dilsiz Adamın İyileştirilmesi (Matta 9: 32-34; Luka 11: 14) 

İsa’nın iyileştirme mucizeleri arasında değerlendirilen cine tutulmuşlarla ilgili 

öyküler, yalnızca Snoptik İncillerde konu edilmiştir. İncil metninde cine tutulmak 

biçiminde ifade edilen bu hastalık, şeytan ya da şeytanın hizmetkarları tarafından 

insan bedeninin tutsak alınması235 olarak tanımlanmaktadır. Yahudiler arasında, 

fiziksel ve zihinsel bazı rahatsızlıklar kötü ruhlara bağlanmakta ve kötü ruhlar 

tarafından tutsak alınan kişilerin saldırgan davranışlar gösterdiğine inanılmaktaydı.236 

Öte yandan bedenin tutsak alınışı, kişinin kendini teslim edişiyle de ilişkilendirilirdi. 

Şeytani düşüncelere kapılarak şeytanın denetimi altına giren kişi, otokontrolünü 

yitirmekte ve bu nedenle hastalığın en önemli belirtilerinden biri olarak saldırgan 

davranışlarda bulunmaktaydı. 

Bu noktada şeytan ya da kötü ruhlar tarafından kandırılma biçiminde 

tanımlanan cine tutulma durumu,237 hastalık ve günah arasında kurulan ilişkiyi 

yeniden gündeme getirmektedir. Ruhsal kirlenmenin (kötü ruhlara teslim olma) 

bedensel işareti, bu kez saldırganlıktır ve iyileşme gerçekleştiğinde ruh gibi beden de 

                                                 
235 Loos, a.g.e., s. 339; Twelftree, a.g.e., s. 163.     
236 Anselm Grün, Jesus: The Image of Humanity: Luka’s Account, Çev. John Bowden, New York, 
Continuum International Publishing, 2003, s. 47; Lockyer, a.g.e., s. 187. Antik dünyada da kötü 
ruhların insan bedenini zapt ederek önemli rahatsızlıklara neden olduğuna ilişkin yaygın bir inanç söz 
konusuydu. Bkz.: Theodore Gerald Soares, “Jesus’ Work in Galilee: His Healing Ministry”, The 
Biblical World, Vol. 35, 1910, s. 117-23.    
237 İncil’de cine tutulmuş kişilerin rahatsızlıkları şu sözlerle ifade edilmiştir: Saralı, kötü ruhlarla dolu, 
şiddetli nöbetler geçiren, saldırgan, cine tutulduğu için kör, sağır ve dilsiz v.d.     
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kötü ruhlardan arınmaktadır. Dolayısıyla İsa’nın iyileştirme eylemi aynı zamanda bir 

şeytan kovma eylemine dönüşmektedir.238   

Cine tutulmuşların konu edildiği öykülerde, kötü ruhların İsa’ya “Tanrı’nın 

Oğlu”, “Davut Oğlu”, “Rab”, “Nasıralı İsa” gibi sözlerle seslenişi dikkat çekicidir. 

Bu adlandırmalar üzerinden hareket eden dinbilimsel açımlamalarda, Snoptik 

yazarların aktardıkları bu iyileştirme mucizeleri, İsa’nın kimliğinin (Mesih) 

vurgulanması ve kötü ruhlar üzerindeki egemenliğinin ortaya konması biçiminde 

yorumlanmıştır.239    

Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi mucizesi, Hıristiyanlığın erken 

dönemlerinden (V. yüzyıl) itibaren işlenen bir tema olmasına karşın, katakomp 

resimleri ve lahit kabartmalarında betimlenmemiştir.240 Genellikle kitap resimleri ve 

kiliselerin fresk çevrimlerinde karşımıza çıkan bu mucizenin örneklerinde, yukarıda 

altı başlık altında toplanan öykülerden ilk dördünün Batı sanatında konu edildiği 

görülmektedir.241       

 

3.2.4.1.Gadarini Ülkesinde Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi  

 
V. yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan, yaygın olarak Karolenj ve Otto 

dönemi kitap resimlerinde betimlenen bu temanın en önemli atribüsü, İncil 

yazarlarının İsa’nın çıkardığı cinlerin içine girdiğini belirttikleri domuz sürüsüdür. 

Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi öyküleri içinde en sık işlenen bu anlatının referans 

alınan metin bağlamında iki gösterim biçimi bulunmaktadır.  

 

                                                 
238 Diane Apostolos-Cappadona, “Hıristiyan Sanatında İyileştirme Mucizeleri: Şeytanı Bedenden 
Kovmak”, P Dünya Sanatı Dergisi, Sayı: 42, Güz 2006, s. 38.    
239 Loos, a.g.e., s. 397; Twelftree, a.g.e., s. 59; Lockyer, a.g.e., s. 169-70. 
240Schiller, a.g.e., s. 173.  
241 Bu noktada, dinbilimsel ve ikonografik yayınlarda Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi mucizeleri 
başlığı altında ele alınmayan bir konuya değinmek gerekir. İncil yazarlarından Markos (16: 9) ve Luka 
(8: 2), Mecdelli Meryem’den söz ederken İsa’nın kendisinden yedi cin çıkardığını belirtmişler; ancak 
bu olaya ilişkin herhangi bir detaya yer vermemişlerdir. Öte yandan bu cin çıkarma olayı, Batı 
sanatındaki bazı örneklerde bir gösterim motifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Giovanni da Milano, 
“Ferisi Simun’un Evinde Yemek” konulu freskinde (Resim 80), bu detayı sahneye taşıyarak 
kompozisyonun üst kısmında, Mecdelli Meryem’den çıkan yedi cini resmetmiştir. Sanatçının ortaya 
koyduğu bu betimleme anlayışı, cin çıkarma olayının Mecdelli Meryem’in İsa’nın ayaklarını yağladığı 
bu yemek sırasında gerçekleştiği izlenimini vermektedir. Oysa İncil metninde, olayın yer ve zamanına 
ilişkin bir bilgi söz konusu değildir.        
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Gösterim Biçimleri: 

Kalıp I: 

Markos ve Luka’nın anlatıları doğrultusunda cine tutulmuş bir kişinin 

gösterildiği bu sahne şeması, söz konusu mucizenin en yaygın gösterim biçimidir. V. 

yüzyıla tarihlendirilen fildişi diptik panosunda (Resim 81) sahnenin ilk örneklerinden 

birine rastlanmaktadır. Erken dönemin yalın betimleme anlayışına bağlı olarak, 

öykünün tanınabilirliği açısından gösterilmesi zorunlu figürler (İsa, cine tutulmuş 

adam ve domuz sürüsü) sahnede yer almaktadır. 

Karolenj ve Otto dönemi kitap resimlerinde, Bizans sanatından ödünç 

alınan242 bir kompozisyon düzenlemesi kullanılarak, öykünün barındırdığı diğer 

motifler sahneye taşınmıştır. Egberti Codexi’ndeki minyatürün ön planında İsa ve iki 

havarisi ile elleri ve ayakları zincirlenmiş hasta adam görülmektedir (Resim 82). Bu 

iyileştirme sahnelerinde siyah, kanatlı, küçük figürler olarak gösterilen cinler (kötü 

ruhlar),243 genellikle ağızdan çıkarak hastanın bedenini terk etmektedir. Minyatürde 

cinlerden biri, adamın ağzından çıkarken, diğerleri domuz sürüsüyle birlikte denize 

düşerken betimlenmiştir. Resmin arka planında olayın geçtiği Gadarini kentini 

simgeleyen iki mimari düzenleme dikkati çekmektedir. Tanıklık ettikleri mucizeyi 

halka anlatmak üzere kente yaklaşırken betimlenen çobanlar, ellerinde mızraklarla 

gösterilmeleri nedeniyle kent muhafızlarını andırmaktadır. Kompozisyonun ikiye 

ayrıldığı Periskoplar Kitabı’nda (Resim 83), çobanların olayı haber verdikleri kasaba 

sakinleri de sahneye katılmıştır.    

Kalıp II: 

Otto dönemi kitap resimlerinde karşımıza çıkan bu kalıp, Matta’nın metnini 

referans alarak iki cine tutulmuş adamın iyileştirilmesini konu etmektedir. III. 

Heinrich İncili’ndeki minyatürde (Resim 84), Kalıp I’de belirtilen motiflere yer 

                                                 
242 Schiller, a.g.e., s. 174. Burada başka bir noktaya değinmek gerekir. Bizans sanatı örneklerinde (San 
Apollinare Nuovo v.d.), İncil anlatılarında geçen cine tutulan kişilerin mezarlarda barındığına ilişkin 
detay dikkate alınarak kayaya oyulmuş bir mağara motifine yer verilmiştir. Söz konusu mucizenin 
Bizans sanatında izlenen sahne şeması için bkz.: Dionysius of Fourna, a.g.e., s. 34.  
243 Bazı Ortaçağ betimlerinde kanatların yanı sıra boynuz ve kuyrukla gösterilen kötü ruhlar, şeytan 
motifini çağrıştırır. Batı sanatında kötü ruhların betimlenme biçimi konusunda daha detaylı bilgi için 
bkz.: Hall, a.g.e., s. 98; Murray, a.g.e., s.145. 
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verilirken, merkezde görülen iki kişi, cinler tarafından tutsak alındıklarının ifadesi 

olarak şiddetli hareketler içinde betimlenmiştir.  

Aureus Codexi daha farklı bir sahne şeması sunmaktadır. İsa ve havarisinin 

iki kez gösterildiği kompozisyonda (Resim 85), İsa, önce birinci, ardından da ikinci 

adamı iyileştirmektedir. İlk adamın ağzından çıkan cin, daha önce verilen örneklerde 

olduğu gibi siyah küçük bir figürdür; ancak diğer hastanın ağzından siyah bir duman 

bulutu çıkmaktadır. Minyatür ustasının İsa’nın çıkardığı cini bu biçimde 

betimlemesi, dumanın da şeytanın simgeleri arasında yer alışına bağlanmaktadır.244   
 

3.2.4.2. Havarilerin İyileştiremediği Çocuğun İyileştirilmesi  
 

Gösterim Biçimi: 

Gadarini kentinde gerçekleşen mucize ile karşılaştırıldığında örneklerine çok 

daha az rastlanan bu sahnenin ayırt edici özelliği, cin çıkarılan çocuğun yanında 

babasının ya da kimi zaman anne ve babasının gösterilişidir. 996 yılına tarihlenen 

Aachen İncili’nde (Resim 86), babası tarafından kolları tutularak zapt edilmeye 

çalışılan çocuk, cinin etkisiyle dilini ısırırken betimlenmiştir. Babanın yanında 

görülen anne ellerini açmış biçimde, diğer figürlere göre daha yüksek bir noktada yer 

alan İsa’dan yardım dilemektedir. Anne, baba ve onların arkasında gösterilen beş 

figür, hastalığın dehşeti içinde bakışlarını İsa’ya yöneltmişlerdir.  

Utrecht İncili’nde, Markos (9: 20) ve Luka’nın (9: 42) değindikleri bir detaya 

uygun olarak, cin tarafından sarsılan çocuğun yere düşüşü kompozisyona taşınmıştır 

(Resim 87). İsa’nın kutsaması üzerine, boynuzlarıyla şeytan motifini anımsatan cin, 

çocuğun bedenini terk etmektedir. Anne figürünün yer almadığı, diz çökmüş baba ile 

onun arkasında olaya tanıklık edenlerin betimlendiği Utrecht İncili’nde, çocuğu 

iyileştirme konusunda başarısızlığa uğrayan havariler de İsa’nın ardında sahneye 

katılmıştır.    

Ortaçağ kitap resimlerinde rastlanan oldukça sınırlı sayıdaki örneklerinin 

ardından bu anlatı, Raffaello’nun son yapıtında (1518-20) karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
244 Schiller, a.g.e., s. 174.  
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Kardinal Giulio de’ Medici tarafından Narbonne Katedrali için sipariş edilen yapıt, 

Snoptik İncillerde art arda aktarılan iki konuyu245 aynı sahnede bir araya 

getirmektedir (Resim 88). Kompozisyonun üst bölümünde, üç havarisinin (Petrus, 

Yuhanna ve Yakup) tanıklığında, Tabor Dağı’nda İsa’nın görünüşünün değiştiği 

Başkalaşım (Transfigürasyon) teması; alt bölümünde ise İsa ve üç havarinin 

yokluğunda, kalan dokuz havarinin cine tutulmuş bir çocuğu iyileştirme eylemindeki 

başarısızlıkları gösterilmiştir. Dolayısıyla yapıt, İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeyi 

değil, havarilerin iyileştirme çabalarının boşa çıkışını konu etmektedir.246 

Raffaello’nun resmi, cine tutulmuş çocuğun İsa tarafından iyileştirilmesi 

yerine neden havarilerin başarısızlıklarının sahneye taşındığı sorusunu gündeme 

getirmektedir. Bu soruya yanıt arayan Gombrich, yapıtı o dönemde Kilise’nin içinde 

bulunduğu koşullar bağlamında ele alarak, özellikle resmin gönderileceği Fransa’da 

Papa’nın önderliğine karşı çıkıldığına dikkat çekmiştir.247 Bu görüş doğrultusunda, 

ilk Papa kabul edilen Petrus’un sahnedeki konumunun önem kazandığını belirten 

yazar, havarilerin başarısızlığını dağda İsa ile birlikte olan Petrus’un yokluğuna248 

bağlamaktadır. Böylece yapıt, Petrus ve onun izleyicisi olan Papa’nın mutlak 

üstünlüğü öğretisini vurgularken; “mucize yerine gerçekleşemeyen bir mucizeyi 

gösterme tasarısı, öndersiz kaldıklarında havarilerin bile düşebileceği çaresizlik 

durumunda aslında, hep inançlı olunması gerektiğini akla getiriyordu.”249 

Resme geri dönersek, düzenlemenin alt bölümünde babasının kolları arasında 

görülen çocuk, ağzı açık ve vücudu kasılmış biçimde gösterilmiştir.250 Babanın ve 

ardındaki bütün figürlerin bakışları sol yandaki havariler üzerinde odaklanmıştır. 

Havarilerin kendilerine yönelen bu bakışlar karşısında gösterdikleri jestler,  

                                                 
245 Matta 17: 1-21; Markos 9: 1-28; Luka 9: 28-43. 
246 Snoptik İnciller, bu anlatının öncesinde İsa’nın havarilerine cin çıkarma yetkisi verdiğini 
belirtmektedir (Matta 10:1; Markos 3: 15; Luka 9: 1).  
247 E.H. Gombrich, “Raphaello’nun ‘Başkalaşım’ Yapıtının Kilise’ye İlişkin Anlamı”, E.H. 
Gombrich: Resimde Anlam Sorunu, Haz. Uşun Tükel, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1995, s. 87-96.  
248 Yapıtı kurtuluş doktrini bağlamında değerlendiren başka bir görüş, havarilerin başarısızlığını 
İsa’nın yokluğuyla ilişkilendirmektedir. Çünkü kurtuluş (iyileşme), İsa’nın varlığını zorunlu 
kılmaktadır. Resmi dinbilimsel açıdan yorumlayan yaklaşım için bkz.: Catherine King, “The 
Liturgical and Commemorative Allusions in Raphael’s Transfiguration and Failure to Heal”, Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 45, 1982, s. 148-159.    
249 Gombrich, a.g.y., s. 93. 
250 Cine tutulmuş çocuğun gösterilme biçiminden yola çıkan Dr. Gordon Bendersky’nin farklı yorumu 
için bkz.: Uşun Tükel, “Raphaello’nun Başkalaşım Yapıtı: Çözülen / Eklenen Gizler”, Antik&Dekor, 
Sayı: 37, 1996, s. 86-87.  
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iyileştirme eylemlerindeki başarısızlıkla ilişkilendirebilir. Öte yandan çaresizlik 

içindeki havarilerin ve olaya tanıklık eden başka figürlerin yukarıyı işaret eden kol 

hareketleri göze çarpmaktadır. Sahnenin üst kısmına yönelen bu işaret, doğrudan 

İsa’yı ya da -Gombrich’e göre- Petrus ve onun aracılığıyla İsa’yı göstermektedir.  

 

3.2.4.3. Kefernahum’da Sinagogdaki Adamın İyileştirilmesi  

 

Gösterim Biçimi: 

Batı sanatında nadiren işlenen mucizeler arasında yer alan bu sahnede, olayın 

sinagogda geçtiğini belirten bir mimari düzenleme söz konusudur. Romanesk 

döneme ait Lambach Manastır Kilisesi’nin 1080 tarihli fresklerinde (Resim 89), 

kompozisyonun merkezinde İsa ve onun önünde cin tarafından yere fırlatılan (Luka 

4: 35) hasta görülmektedir. İsa’nın bir yanında on iki havarisi, diğer yanında ise 

sinagogda olaya tanıklık eden kişiler betimlenmiştir.         

Limbourg Kardeşlerin resimlediği, 1416 yılına tarihlenen Saatler Kitabı’nda, 

mucize görkemli bir mimari düzenlemenin içinde gerçekleşmektedir. İsa hastayı 

kutsarken, zapt edilmek için tutulmakta olan hastanın ağzından cin çıkmaktadır 

(Resim 90).  
 

3.2.4.4. Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi  
 

Bu mucizenin konu edildiği iki İncil metni arasında bazı farklılıkların 

bulunduğu görülmektedir. Matta cine tutulmuş kızın annesinin Kenanlı; Markos ise 

Yunanlı olduğunu belirtmiştir. Öte yandan her iki kimlik tanımlamasında da kadının 

Yahudi olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Markos’un anlatısına göre olay 

bir evde gerçekleşmiştir. Söz konusu farklılıklar bir yana bırakılırsa, öykünün öne 

çıkan noktası, İsa ile Kenanlı kadın arasındaki konuşmadır. İsa bu konuşma sırasında 

salt İsrailoğullarına gönderildiğini belirterek, kendisinden yardım talep eden Kenanlı 

kadını reddetmiş ve İsrailoğullarını (Yahudiler) ‘çocuklar’, Yahudi olmayanları ise 
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‘köpekler’ olarak tanımlamıştır.251 İsa’nın köpek nitelemesine Kenanlı kadının bir 

eğretileme ile verdiği yanıt, söz konusu mucizenin dinbilimsel açımlamalarının odak 

noktasını oluşturmaktadır. Bu yanıt, alçakgönüllülüğün ve inanç sağlamlığının işareti 

olarak kabul edilmiş;252 İsa’nın Kenanlı kadının inancı karşısında cine tutulmuş kızı 

iyileştirmesi, Yahudi olmayan kadının köpek nitelemesinden kurtularak ‘Tanrı’nın 

çocuğu’253  sıfatını kazanması biçiminde yorumlanmıştır.  

Matta ve Markos’un anlatıları, İsa’nın vadettiği kurtuluş idealinin yalnız 

İsrailoğullarını içerdiği izlenimini yaratmaktadır. Öte yandan Kenanlı kadının kızının 

iyileştirilmesi dikkate alındığında, Yahudi olmayanlar için bu kurtuluş idealine 

katılmanın yolu inanç temeline dayandırılmaktadır. Dolayısıyla Yahudi olmayanlar 

ırksal özellikleriyle değil, inançlarındaki sağlamlık ile İsa’nın iyileştirmelerine -genel 

anlamda kurtuluş idealine- kabul edilmektedir.254  

Öykünün dikkati çeken noktalarından biri de, kadının eve gittiğinde kızını 

iyileşmiş bulması yani söz konusu mucizenin uzaktan gerçekleştirilmesidir. İncil 

metninde geçen Yahudi olmayanlarla ilgili iyileştirmeler, İsa’nın hastalığa 

yakalanmış kişiyle aynı mekanda bulunmadığı, ‘uzaktan iyileştirme’ olarak 

adlandırılan mucizelerdir.    

 

Gösterim Biçimleri: 

X. yüzyıldan itibaren genellikle kitap resimlerinde karşımıza çıkan bu anlatı, 

Cine Tutulmuşların İyileştirilmesi öyküleri içinde en sık rastlananlardan biridir. 

Matta’nın metni doğrultusunda olayın dış mekana taşındığı ve öykünün can alıcı 

noktasını oluşturan İsa ile Kenanlı kadın arasındaki konuşmanın görselleştirildiği 

örneklerde, iki gösterim biçimi izlenmektedir: 

 

                                                 
251 Dinbilimsel yorumlarda, ‘köpek’ tanımlamasının İsa’ya ait olmadığı, bu adlandırmanın diğer 
uluslar üzerindeki üstünlüklerini belirtmek için Yahudiler tarafından kullanıldığı öne sürülmektedir. 
Bu görüş, İsa’nın köpek tanımlamasını kullanışını, havarilerin olumsuz yaklaşımları doğrultusunda, 
onların akıllarındaki düşüncenin yansıtılmasına bağlamaktadır. Bkz.:  Lockyer, a.g.e., s. 205. 
252 Twelftree, a.g.e. s. 80; Lockyer, a.g.e., s. 195; Loos, a.g.e., s. 413. 
253 Lockyer, a.g.e., s. 206. “Tanrı’nın çocuğu” deyişi, Galatyalılara Mektup (3: 26) bölümünde geçen 
“Çünkü Mesih İsa’ya iman yoluyla hepiniz Tanrı’nın çocuklarısınız” tümcesiyle 
ilişkilendirilmektedir.   
254 Loos, a.g.e., s. 134. 
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Kalıp I: 

 Öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığı bu sahne şeması, yaygın olarak 

Karolenj ve Otto dönemi kitap resimlerinde görülmektedir. Aureus Codexi’nde 

(Resim 91) kompozisyonun bir yanında İsa ve havarilerinin arkasında yer alan 

Kenanlı kadının İsa’ya seslenişi, diğer yanında ise bu kez kadına dönük biçimde 

gösterilen İsa’nın, önünde eğilen kadını kutsayışı betimlenmiştir. Aynı sahne 

şemasının izlendiği III. Heinrich İncili’nde, hasta yatağında yatan cine tutulmuş kız 

da bir gösterim motifi olarak kompozisyona katılmıştır (Resim 92).   

Jean Colombe 1489 tarihli minyatüründe (Resim 93), ikiye ayırdığı sahnenin 

üst kısmında diz çökmüş, yardım dileyen kadını resmetmiştir. Arkası kadına dönük 

biçimde gösterilen İsa, havarileri ile konuşma halindedir. Havarilerin jestleri 

kadından duydukları memnuniyetsizliği ifade etmektedir. Sağ yanda, bir evin içinde 

cine tutulmuş kız ve ona refakat eden bir kadın dikkati çekmektedir. Öykünün ikinci 

aşamasının sahneye taşındığı alt kısımda, ardında havarileri bulunan İsa, kadını 

kutsamaktadır.   

Kalıp II: 

Sahnenin XV. ve XVI. yüzyıllardaki betimlerinde İsa ile Kenanlı kadın 

arasındaki konuşmaya odaklanan bir gösterim biçimine rastlanmaktadır. Kraliçe 

Isabella Dua Kitabı’nda yer alan ve 1490-97 yıllarına tarihlenen minyatür (Resim 

94), bu sahne şemasının örneklerindendir. Bernat Martorell, Barselona Katedrali için 

gerçekleştirdiği altar panosunun bir kanadında bu temayı resmetmiştir. Farklı bir 

sahne şeması sunan yapıtta (Resim 95), kompozisyonun sağ yanında mimari bir 

düzenleme ve parmaklıklar ardında cine tutulmuş kız görülmektedir. Kızın içinden 

çıkan cinin gösterilişi, İsa ile kadının konuşması sırasında mucizenin gerçekleştiğine 

işaret etmektedir. Evin yanında betimlenen köpekler, İsa’nın sözlerini simgeleyen 

figürler olarak sahneye katılmıştır.  

* * * 
Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, Alessandro Allori (1585-90), 

Annibale Carracci (1590’lar) gibi Maniyerist ve Barok sanatçılar tarafından konu 

edilmiş, bu geç örnekler de İsa ile diz çökmüş biçimde gösterilen Kenanlı kadın 

arasındaki konuşma üzerine odaklanmıştır. Öte yandan XV. yüzyılın sonlarından 
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itibaren kompozisyonun tipik bir gösterim motifi haline gelen köpek figürü, bu cine 

tutulma öyküsünün atribüsüne dönüşerek sahnedeki varlığını sürdürmüştür.  
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3.2.5. Kanamalı Kadının İyileştirilmesi  

 
“İsa onunla (Yairus)255 birlikte yola çıktı. Büyük bir halk topluluğu ardı sıra gidiyor, 

onu sıkıştırıyordu. On iki yıldan beri kanaması olan bir kadın yaklaştı. Pek çok doktora 

başvurmasına karşın çok çekmişti. Varını yoğunu harcamış, ama yarar göreceğine büsbütün 

kötülemişti. Kadın İsa için söylenenleri duymuştu. Topluluğun arasından varıp arkadan 

İsa’nın giysisine dokundu. Çünkü içinden ‘Yalnız giysisine dokunsam, hastalığımdan 

kurtulacağım’ diyordu. O anda kanaması durdu. Kadın iyileştiğini bedeninden anladı. İsa 

varlığından bir güç çıktığını hemen bildi. Topluluğun arasından hemen geriye dönerek, 

‘giysime kim dokundu?’ diye sordu. Öğrencileri ‘halkın seni sıkıştırdığını görmene karşın 

‘bana kim dokundu mu diyorsun?’ dediler. Ama İsa bunu yapanı görmek için çevresine 

bakıyordu. Kadın kendisine olanları bildiğinden, korka korka titreyerek geldi. İsa’nın önüne 

diz çöküp gerçeği anlattı. İsa, ‘Kızım imanın seni kurtardı, esenlikle git ve hastalığından 

kurtul’ dedi.” (Markos 5: 24-34; Matta 9: 20-22; Luka 8: 43-48)        

 
Snoptik yazarların aktardıkları Kanamalı Kadının İyileştirilmesi mucizesi, 

İsa’nın başka bir mucizesi olan sinagog başkanlarından Yairus’un Kızının 

Diriltilmesi256 öyküsünün içinde geçmektedir. Matta İncili, Markos ve Luka ile 

karşılaştırıldığında daha kısa bir anlatım izlemekle birlikte üç öykünün ortak noktası, 

on iki yıldır kan akıntısı olan bir kadının kalabalık arasında İsa’nın giysisine 

dokunması ve bu dokunuşun ardından iyileşmesidir. Ancak kadının iyileşme anı 

açısından İncil yazarları arasında farklı anlatımlar göze çarpmaktadır. Söz konusu 

mucizeyi kısaca anlatan Matta, kadının İsa ile konuşmasının ardından iyileştiğine 

değinirken; Markos ve Luka’nın metinleri İsa’nın giysisine dokunduğu anda 

iyileştiğini belirtmektedir.      

Bu mucizenin dinbilimsel açımlamaları, kanamalı kadının İsa’nın giysisine 

dokunarak iyileşeceğine dair inancı üzerine odaklanmaktadır. ‘Varlığından güç 

çıktığını’ hissederek topluluktan birisinin giysisine dokunduğunu fark eden İsa’nın, 

                                                 
255 Bu öykünün başında, İsa’nın sinagog başkanı Yairus’un evine gitmek üzere yola çıktığı 
belirtilmektedir. 
256 Adı geçen mucizeye ‘Diriltme Mucizeleri’ başlığı altında değinilecektir.  
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önünde diz çöken kadına “İmanın seni kurtardı, kızım” tümcesiyle seslenişi, inancın 

‘iyileştirici gücü’nün vurgulanışı olarak yorumlanmıştır.257  

Öte yandan bu anlatı, söz konusu edilen hastalığın kan akıntısı olması 

nedeniyle Tevrat metniyle de ilişkilidir. Tevrat’ta adet zamanı dışında kan akıntısı 

olan bir kadının murdar olduğu, ona dokunan kişinin de murdar kabul edileceği ve bu 

kişinin ancak suda yıkanarak murdarlıktan arınabileceği konusunda detaylı bilgi 

verilmektedir (Levililer 15). Yahudiler arasında ‘murdar’ olarak nitelenen kişilerin 

sosyal yaşamdan yalıtıldığı olgusuna dikkat çeken dinbilimsel yorumlarda, kanamalı 

kadının İsa tarafından iyileştirilmesi aynı zamanda toplumsal yaşama yeniden 

katılışının ifadesi olarak değerlendirilmektedir.258  

Kanonik İncillerde bir bilgiye rastlanmamasına karşın apokrif metinlerde 

kanamalı kadının kimliğine ilişkin iki yorum öne sürülmüştür. Apokrif Nikodemus 

İncili’nde, iyileştirilen kişilerin İsa için tanıklık ettiği bölümde kanamalı kadınının 

tanıklığından da söz edilmekte ve kadının adı Bernike / Veronica259 olarak 

açıklanmaktadır.260 Veronica, Hıristiyan dünyasında bilinen bir azizedir. Efsaneye 

göre, Golgotha yolunda çarmıhını taşıyan İsa’nın yüzünü bir mendille silmiş ve 

mendilde İsa’nın imgesi belirmiştir. Bu nedenle ‘vera’ (gerçek) ve ‘ikon’ (imge) 

kelimelerinin birleşiminden oluşan Veronica (gerçek imge) adını almıştır.261 Öte 

yandan Nikodemus İncili’nde, azizeye adını veren bu efsaneden söz edilmemektedir. 

Başka bir apokrif metin olan İsa’nın Yaşamı Üzerine Meditasyonlar’da ise kanamalı 

kadın, Mecdelli Meryem’in kız kardeşi Marta olarak tanıtılmaktadır.262    

 

 

 

 

                                                 
257 Twelftree, a.g.e., s. 75; Lockyer, a.g.e., s. 195; Loos, a.g.e., s. 517. 
258 Twelftree, a.g.e., s. 74. 
259 Kanamalı kadının adı Kıptice metinlerde Bernike, Latince’de ise Veronica olarak geçmektedir.  
260 J.K. Eliot, a.g.e., s. 175. Nikodemus İncili’nin Türkçesi için bkz.: Ekrem Sarıkçıoğlu, Diğer 
İnciller (Apokrif İnciller): Metinler ve Tarihi Bilgiler, Isparta, Fakülte Kitabevi, 2005, s. 141-73.  
261 Veronica konusunda daha detaylı bilgi için bkz.: Clement, a.g.e., s. 309-10.  
262 Pseudo-Bonaventura, a.g.e., s. 167. 
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Gösterim Biçimleri:263 

Erken Hıristiyan sanatında katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında 

yaygın biçimde işlenen Kanamalı Kadının İyileştirilmesi mucizesi, sınırlı sayıdaki 

Ortaçağ örneklerinin ardından Batı sanatı ikonografisinde rastlanmayan bir tema 

halini almıştır. Caesarea piskoposu Eusebius (260-341) Hıristiyan yazının en önemli 

yapıtlarından biri olan Kilise Tarihi adlı kitabında,264 Caesarea Philippi bölgesinde 

bulunan ve İsa ile kanamalı kadının betimlendiği tunç bir heykelden söz etmektedir. 

Eusebius tarafından “Kanamalı kadın İsa’nın giysisine dokunurken, İsa sağ elini 

kadına doğru uzatmıştır” tümcesiyle tanımlanan tunç heykel, sahnenin en erken 

örneklerinden biri kabul edilmektedir.265 Bu mucizenin erken dönem sanatında 

işlenen mucizeler arasında yer alışı, inanç ile iyileşme olguları arasındaki ilişkiyi 

vurgulaması nedeniyle erken Hıristiyan sembolizmindeki kurtuluş temasına 

bağlanmıştır.266 Kanamalı Kadının İyileştirilmesi sahnelerinde, İsa’nın gösterilme 

biçimi temel alındığında, iki betimleme tipinden söz edilebilir:  

 Kalıp I: 

IV. yüzyıla tarihlenen lahit kabartmalarında rastlanan bu gösterim biçiminde, 

diz çökmüş biçimde betimlenen kanamalı kadın İsa’nın giysisine dokunurken, 

genellikle bir havarisinin eşlik ettiği İsa ise bir elini kadının başına doğru uzatmakta 

ya da doğrudan kadının başını tutmaktadır (Resim 96). Schiller, lahitlerde kullanılan 

bu gösterim biçimini Snoptikler arasında öykünün daha kısa bir anlatımına yer veren 

Matta’nın metniyle ilişkilendirmiştir.267 Ancak Matta İncili’nde Schiller’in görüşünü 

destekleyecek bir anlatım motifine rastlanmamaktadır. Çünkü İsa’nın kadının başına 

dokunduğuna dair bir bilgiye diğer iki Snoptik yazarın yanı sıra Matta’nın metninde 

de yer verilmemiştir. Nitekim Mathews, bu temayı ele alırken söz konusu gösterim 

                                                 
263 Kanamalı Kadının İyileştirilmesi teması, -yayınlarda bile- gösterim biçimlerindeki benzerlik 
nedeniyle İsa ve Mecdelli Meryem’in betimlendiği Noli me Tangere (Dokunma Bana) sahneleriyle 
karıştırılmaktadır. Oysa söz konusu ikinci tema, İsa’nın Mecdelli Meryem’i kendisinden 
uzaklaştırması ile seçkinleşmekte, dolayısıyla dokunma motifine yer vermemektedir.   
264 Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, Çev. C.F. Cruse, London, G. Bell and Sons Ltd., 
1917, Kitap VII, Bölüm XVIII, s. 273.  
265 Murray, a.g.e., s. 620. 
266 Charles Rufus Morey, Christian Art, London, Longmans-Green&Co., 1935, s. 7. 
267 Schiller, a.g.e., s. 178.  
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biçiminin İncil metninden ayrılarak İsa ile kanamalı kadını yakın bir temas içinde 

betimlediğine268 dikkat çekmektedir.    

Kalıp II: 

Katakomp resimlerinden itibaren örnekleri görülen bu sahne şemasında, 

yürümekte olan İsa’nın ‘varlığından güç çıktığını hissetmesi’ üzerine arkasına doğru 

dönüşü ve diz çökmüş biçimde giysisine dokunurken gösterilen kanamalı kadına 

bakışı betimlenmektedir. Roma’da bulunan Pietro-Marcellino Katakompu’ndaki 

fresk (IV. yy.ın ortaları), bu gösterim biçiminin en erken örneklerinden biridir 

(Resim 97). V. yüzyılın ilk yarısına ait fildişi bir diptik kabartmasında İsa’nın 

arkasında ve önünde yer alan iki havari de sahneye katılmıştır (Resim 98). 

Havarilerin jestleri, Markos ve Luka’nın anlatılarında geçen İsa ile havariler 

arasındaki konuşmaya işaret etmektedir.269   

Kanamalı Kadının İyileştirilmesi, yukarıda belirtildiği gibi İncil yazarlarının 

başka bir mucize öyküsünün (Yairus’un Kızının Diriltilişi) içinde değindikleri bir 

mucizedir. Buna bağlı olarak Doğu ikonografisindeki örneklerde IX. yüzyıldan 

itibaren270 diğer mucize anlatısının ana karakterlerinden sinagog başkanı Yairus’un 

sahnenin gösterim motiflerinden birini oluşturduğu görülmektedir. Yairus figürünün 

sahneye katıldığı betimler, Batı sanatının X.-XI. yüzyıllara tarihlenen kitap 

resimlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Egberti Codexi’nde yer alan minyatürde 

(Resim 99), İsa’nın solunda havarileri, sağında ise İsa ile birlikte yola çıkan (Markos 

5: 24) Yairus ve ona eşlik eden iki erkek figürü resmedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Mathews, a.g.e., s. 63. 
269 Schiller, a.g.e., s. 179. 
270 A.e. 
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3.2.6. Petrus’un Kayınvalidesinin İyileştirilmesi  

 
“İsa sinagogdan ayrılıp Yakup ve Yuhanna ile birlikte dosdoğru Simun ve 

Andreas’ın evine gitti. Simun’un kaynanası ateşler içinde hasta yatıyordu. Hemen İsa’ya ona 

ilişkin bilgi verdiler. İsa yaklaşıp kadını elinden tuttu, ayağa kaldırdı. Kadının ateşi düştü. 

Onlara hizmet etti.” (Markos 1: 29-31; Matta 8: 14-15 ) 

 

“İsa sinagogdan ayrılıp Simun’un evine girdi. Simun’un kaynanası ateşler içinde 

yatıyordu. Onu iyileştirmesi için kendisine yalvardılar. İsa kadının başında durup ateşi 

payladı, ateş onu bıraktı. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etti.” (Luka 4: 38-39) 

  

Snoptik İnciller, Petrus’un kayınvalidesinin Petrus’un evinde iyileştirildiği bir 

mucizeden söz etmektedir. Bu iyileştirme, Matta ve Markos’un metinlerinde İsa’nın 

ateşler içinde yatan kadının eline dokunmasıyla; Luka’ya göre ise İsa’nın ateşi 

paylaması üzerine gerçekleşmiştir. İncil yazarlarının iyileştirme biçimine ilişkin 

ortaya koydukları bu farklılık, söz konusu mucizenin dinbilimsel yorumlarının 

hareket noktasını oluşturmaktadır. Luka İncili’nde geçen “İsa kadının başında durup 

ateşi payladı, ateş onu bıraktı” tümcesini referans alan bir görüş, bu iyileştirmenin 

‘cin çıkarma’ eylemi olarak yorumlanabileceğini öne sürmektedir.271 Nitekim 

Snoptik yazarların aktardıkları cin çıkarma mucizeleri incelendiğinde, bu anlatılarda 

İsa’nın cinleri paylamasından söz edilişi dikkat çekicidir (Matta 17:18; Markos 1:25; 

9: 25; Luka 4: 35; 9:42 vd.). Bu bağlamda, Petrus’un kayınvalidesini hastalandıran 

ateş, onu tutsak alan bir cine bağlanmıştır. Dinbilimci T. Canaan, Yahudiler arasında 

dişi cinlerin ateşe neden olduğuna dair yaygın bir inancın varlığına işaret ederek, bu 

mucizede konu edilen hastalığın dişi bir cinle ilişkili olabileceği görüşüne 

değinmiştir.272   

 

 

 

                                                 
271 Loos, a.g.e., s. 551-52; Twelftree, a.g.e., s. 147. 
272 Loos, a.g.e., s. 552. 
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Gösterim Biçimleri: 

İsa’nın mucizeleri arasında nadiren işlenen Petrus’un Kayınvalidesinin 

İyileştirilmesi sahnesinin Batı sanatındaki örneklerine X. ve XI. yüzyılların kitap 

resimlerinde rastlanmaktadır. Yukarıda değinilen metinler arasındaki farklılık, sahne 

şemasının oluşumu açısından da belirleyici bir rol üstlenmiştir.  

Kalıp I: 

Kaynağı Doğu ikonografisindeki örneklere dayandırılan273 bu gösterim 

biçimi, İsa’nın hasta kadının eline dokunuşu motifine yer verilişi nedeniyle Matta ve 

Markos’un metinlerinin referans alındığına işaret etmektedir. Otto dönemi kitap 

resimlerinin önemli örneklerinden Hitda Codexi’nde (1000-20), bir seki üzerinde 

oturan İsa, ayakta betimlenen kadının bir eline dokunmaktadır (Resim 100). Kadının 

arkasında üç havari sahneye katılmıştır.  

Kalıp II: 

Luka’nın anlatımını izleyen bu sahne şemasının bir örneği, Egberti 

Codexi’nde274 karşımıza çıkmaktadır (Resim 101). Minyatürün sağ tarafında, bir şilte 

üzerinde yatan kadının başında endişeli biçimde İsa’ya doğru bakan Petrus 

gösterilmiştir. İsa’nın elini kadına doğru uzatışı, ateşin paylanması motifini temsil 

etmektedir. Sol tarafta olaya tanıklık eden havariler betimlenmiştir.   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Schiller, a.g.e., s. 178.  
274 Yayınlarda Egberti Codexi’nde yer alan bu minyatür için Luka İncili referans verilmektedir. Bkz.: 
Gunther Franz, Der Egbert Codex: Das Leben Jesu, ein Höhepunkt der Buchmalerei vor 1000 
Jahren, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, s. 119. 
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3.2.7. Eli Tutmayan (Kurumuş Elli) Adamın İyileştirilmesi  

 
“Başka bir Şabat günü İsa sinagoga girip öğretmeye başladı. Orada sağ eli tutmayan 

bir adam vardı.275 Dinsel yorumcularla Ferisiler, İsa’yı suçlu çıkarmak amacıyla Şabat günü 

hastayı sağlığa kavuşturup kavuşturmayacağını görmek için gözlerini ona diktiler. Ne var ki, 

İsa onların ne tartıştıklarını biliyordu. Eli tutmayan adama, ‘Ayağa kalk ve öne çık’ dedi. O 

da kalkıp orta yerde durdu. İsa durumu izleyenlere ‘Sorarım size’ dedi, ‘Şabat günü iyilik 

etmek mi yoksa kötülük etmek mi yasaldır? Can kurtarmak mı, yoksa yok etmek mi?’ 

Hepsini yukarıdan aşağıya süzdükten sonra, adama, ‘Elini uzat!’ dedi. Adam denileni yaptı 

ve eli sapasağlam oldu. Ama onlar büsbütün sinirlendiler. İsa’ya ne yapacaklarını 

kararlaştırmak için tartışmaya koyuldular.” (Luka 6: 6-11; Matta 12: 9-14; Markos 3: 1-6)    

 
Kanonik İncillerde aktarılan iyileştirmelerin bir kısmı, İsa’nın, Yahudi 

yasalarına göre yalnızca dinlenme ve tapınma için ayrılan Şabat gününde 

gerçekleştirdiği mucizelerdir.276 Bu iyileştirme öyküleri, Şabat gününün yorumlanışı 

konusunda Yahudi liderleri ile İsa arasındaki çatışmayı ortaya koymaktadır. Şabat’ta 

hiçbir iş yapılmaması gerektiğine dair yasayı öne süren Yahudi liderleri, İsa’nın o 

günde gerçekleştirdiği iyileştirmeleri yasanın ihlali olarak yorumlamışlardır. Snoptik 

yazarların aktardıkları bu öykü de, İsa ile Ferisiler arasındaki anlaşmazlığın konu 

edildiği mucizelerden biridir. 

 

Gösterim Biçimi: 

VI. yüzyıldan itibaren Doğu ikonografisinde işlenmeye başlanan bu 

mucizenin Batı sanatındaki örneklerine, Karolenj ve Otto dönemine ait kitap 

resimlerinde rastlanmaktadır. Egberti Codexi’nde yer alan minyatürde, sağlam eliyle 

kurumuş elini tutmakta olan adamın, arkasında iki havarisi ile gösterilen İsa 

tarafından kutsanışı betimlenmiştir (Resim 102). Soldaki iki figür, İsa’nın Şabat günü 
                                                 
275 İncil’in daha erken tarihli Türkçe çevirilerinde, “Orada bir adam vardı, onun sağ eli kurumuştu” 
tümcesine yer verilmektedir. Dinbilimsel ve ikonografik yayınlarda da bu mucize genellikle ‘Kurumuş 
Elli Adamın İyileştirilmesi’ olarak anılmaktadır. Bkz.:Kitabı Mukaddes (Eski ve Yeni Ahit), İstanbul, 
Kitabı Mukaddes Şirketi, 1997, Luka 6: 6. 
276 Söz konusu mucize dışında, Beytesda Havuzundaki Kötürümün İyileştirilmesi, Beli Bükük 
Kadının İyileştirilmesi, Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi, İsa’nın Şabat günü 
gerçekleştirdiği mucizelerdir.  
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iyileştirme gerçekleştirmesine karşı çıkan Ferisileri temsil etmektedir. Bizans 

sanatındaki betimleme anlayışını izleyen277 Hitda Codexi’nde, Ferisilerin daha 

kalabalık bir grup olarak hasta adamın arkasında resmedildiği görülmektedir (Resim 

103). Şabat gününe ilişkin tartışma nedeniyle anlatının ana karakterlerinden birini 

oluşturan Ferisiler, bu sahnenin gösterim biçiminde genellikle karşımıza çıkan bir 

motiftir.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 Schiller, a.g.e., s. 177.  
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3.2.8. Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi  

 
“İsa Kefernahum’a girince, bir yüzbaşı yaklaşıp ona yalvardı: ‘Ya Rab uşağıma inme 

indi. Evde yatıyor, korkunç acı çekiyor.’ İsa, ‘Gelip onu sağlığa kavuşturacağım’ diye 

yanıtladı. Yüzbaşı ‘Ya Rab evime gelmene layık bile değilim’ dedi, ‘Ama bir tek söz söyle, 

uşağım iyileşir. Çünkü ben de buyruk altında bulunan bir insanım, buyruğuma bağlı askerler 

var. Birine git derim, gider; öbürüne gel derim gelir. Uşağıma şu işi gör derim, görür.’ İsa 

bunu duyunca şaştı. Ardı sıra gelenlere ‘Doğrusu size derim ki, İsrail’de bile böylesi imanı 

olan kimseye rastlamadım’ dedi. ‘İşte size söylüyorum: Doğudan ve batıdan birçokları 

gelecek; İbrahim’le, İshak’la, Yakup’la birlikte göklerin hükümranlığında sofraya 

oturacaklar. Hükümranlığın gerçek çocukları ise dışarıdaki karanlığa atılacaklar. Orada 

ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.’ İsa yüzbaşıya döndü: ‘Git, iman ettiğin gibi olsun!’ dedi. 

Uşak o anda iyileşti.” (Matta 8: 5-13)  

 
“İsa halkın can kulağıyla dinlediği sözlerini sona erdirince Kefernahum’a gitti. Bir 

yüzbaşının uşağı ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. Uşak yüzbaşı için değerliydi. Yüzbaşı 

İsa’dan söz edildiğini duymuştu. Ona Yahudiler’in ileri gelenlerini göndererek, varıp uşağını 

iyi etsin diye dilekte bulundu. Onlar da gelip İsa’ya içtenlikle yalvardılar. ‘O senin bu iyiliği 

yapmana yaraşır biridir’ dediler, ‘Çünkü ulusumuzu sever, sinagogumuzu kuran da odur.’ İsa 

onlarla birlikte yola koyuldu. Evin yakınına vardığında, yüzbaşı arkadaşlarını gönderip ona 

‘Ya Rab’ dedi, ‘Kendini yorma. Çünkü çatımın altına girmene bile değmem. Bu nedenle 

sana yaklaşmayı kendime yakıştıramadım. Ama bir söz söyle, uşağım iyi olsun. Çünkü ben 

de buyruk altında bulunan bir adamım. Buyruğumda askerler var. Birine git derim, gider; 

öbürüne gel derim, gelir. Uşağıma şu işi gör derim, görür.’ İsa bunu duyunca şaştı. Ardı sıra 

gelen topluluğa dönüp, ‘İşte size söylüyorum’ dedi, ‘İsrail’de bile böylesi imana 

rastlamadım.’ Gönderilenler eve döndüklerinde uşağı sapasağlam buldular.” (Luka 7: 1-10)      

 
 Snoptik İncillerden Matta ve Luka’da anlatılan bu öykünün ana karakteri, 

Kefernahum kentinde görevli, Roma ordusuna bağlı bir yüzbaşıdır. İncil 

yazarlarından Matta, hizmetçisi için bizzat yüzbaşının İsa’dan yardım istediğini 

belirtirken; Luka, Yahudi ileri gelenleri ile arkadaşlarının yüzbaşıya aracılık 

ettiklerini yazmaktadır. Öte yandan her iki anlatının uzlaştığı nokta, Yahudi 
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ulusundan olmayan kişilerin iyileştirmelerinde rastlandığı üzere İsa’nın hastayı 

uzaktan iyileştirmesidir.  

Dinbilimsel açımlamalarda bu mucize öyküsü, alçakgönüllülük ve inanç 

olguları (Matta 8:8; Luka 7: 6-7) üzerinden değerlendirilmektedir. Yüzbaşının 

gösterdiği alçakgönüllülüğü vurgulayan Augustinus, anlatıyı “Yüzbaşı İsa’yı evine 

kabul etmemiş; ancak İsa onu yüreğine kabul etmiştir”278 tümcesiyle yorumlamıştır. 

İsa’nın yüzbaşının inancını öven sözleri ise, -Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi 

mucizesinde değinildiği gibi- inancın bütün ırksal ayrıcalıklardan daha üstün 

olduğunun bildirisidir.279  

 

Gösterim Biçimleri: 

Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi mucizesinin Batı sanatındaki 

örnekleri incelendiğinde, Matta İncili’nin referans alındığı ve giysileriyle kimliği 

belirtilen yüzbaşının İsa’dan yardım dilerken betimlendiği görülmektedir. Erken 

dönem sanatında rastlanan mucizelerden biri olan bu tema, özellikle X.-XII. yüzyıllar 

arasında işlenmesinin ardından Maniyerist ve Barok sanatçıların yapıtlarında da 

karşımıza çıkmaktadır. Sahne şeması açısından iki gösterim biçimi göze 

çarpmaktadır:   

Kalıp I:   

Erken Hıristiyan sanatında nadiren işlenen bir tema olmasına karşın ilk 

örneklerine IV. yüzyıla ait Roma lahitlerinde rastlanmaktadır. Bu kabartmalarda, 

yüzbaşı İsa’nın önünde diz çökmüş biçimde gösterilmiş ve sahneye genellikle bir ya 

da iki havari figürü de katılmıştır. İsa ve yüzbaşının yüzlerinin birbirlerine dönük 

olarak betimlendiği, Namur kentindeki St. Aubain Kilisesi’nin fildişi kabartma 

taşınabilir altarında (XI.-XII. yy.) bu kez yüzbaşı ayaktadır (Resim 104). İsa’nın bir 

elini yukarı kaldırışı, uzaktaki hizmetçinin iyileştirildiğini anıştıran bir jest olarak 

yorumlanabilir.280  

                                                 
278 Trench, a.g.e., s. 241. 
279 Lockyer, a.g.e., s. 179; Twelftree, a.g.e., s. 110. 
280 Schiller, a.g.e., s. 177.  
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Egberti Codexi’nde (Resim 105), kompozisyonun merkezine İsa 

yerleştirilerek sol tarafta havariler, sağ tarafta yüzbaşı ve ona eşlik edenler 

resmedilmiştir. Figürlerin üstlerindeki yazıdan (seniors) anlaşıldığı gibi, yüzbaşının 

ardında görülen figürler Luka İncili’nde aracılık ettikleri belirtilen Yahudi ileri 

gelenlerini temsil etmektedir. Minyatür ustası, bir eliyle yüzbaşıyı işaret eden İsa’yı 

havarilerine doğru bakarken göstermiş, böylece İsa’nın Romalı yüzbaşının inancını 

öven konuşmasını sahneye taşımıştır.  

Kalıp II:   

Otto dönemi kitap resimlerinde görülen ve bir örneğine III. Heinrich 

İncili’nde rastlanan bu gösterim biçiminde,281 yatağında uzanan hasta hizmetçi, 

tamamlayıcı bir motif olarak sahneye katılmaktadır (Resim 106).  

* * * 
Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi, Ortaçağ kitap resimlerinin ardından 

XVI. ve XVII. yüzyıl sanatçıları tarafından da resmedilmiştir. Örneğin, yalnızca 

Veronese ve atölyesine ait beş yapıtta282 bu tema konu edilmiştir. Karşı-Reformasyon 

sonrasına tarihlenen sahnelerde, görkemli asker giysileri içinde İsa’nın önünde diz 

çökmüş biçimde betimlenen yüzbaşıya buyruğu altındaki Romalı askerler eşlik 

etmektedir. Yüzbaşı kimi zaman başında miğferle (Jan Lievens, 1657), kimi zaman 

ise İsa’ya saygısı gereği miğferini çıkarmış (Veronese, 1572) olarak gösterilmektedir.        
 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Hizmetçi figürünün sahneye katıldığı gösterim biçimi esas olarak Bizans kitap resimlerine 
özgüdür. Bu örneklerde kompozisyon genişletilerek, eve dönen yüzbaşının hizmetçiyi iyileşmiş olarak 
buluşu motifi de sahneye eklenmiştir. Bkz.: Dionysius of Fourna, a.g.e., s. 33; Schiller, a.g.e., s. 177.  
282 Philipp Fehl, “Questions of Identity in Veronese’s Christ and the Centurion”, The Art Bulletin, 
Vol. 39, 1957, s. 301-302. 
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3.2.9. Saray Görevlisinin Oğlunun İyileştirilmesi  

 
“Bunun üzerine İsa suyu şarap yaptığı Galile’nin Kana kentine yeniden geldi. Orada 

bir saray görevlisi vardı, oğlu Kefernahum’da hastaydı. İsa’nın Yahudiye’den Galile’ye 

geldiğini duyunca yanına vardı ve yetişip oğlunu iyi etmesi için ona yalvardı. Çünkü oğlu 

ölümün eşiğindeydi. İsa ona ‘Belirtiler ve göz kamaştırıcı işler görmedikçe hiçbir zaman 

iman etmeyeceksiniz’ dedi. Saray görevlisi, ‘Efendi çocuğum ölmeden önce yetiş!’ dedi. İsa, 

‘Git, oğlun yaşıyor’ diye yanıtladı. Adam İsa’nın dediğine iman edip gitti. Daha aşağıya 

inerken uşakları onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Saray görevlisi oğlunun 

iyileşmeye yüz tuttuğu saati uşaklardan sordu. ‘Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü’ dediler. 

O zaman baba, İsa’nın, ‘Oğlun yaşıyor’ dediği anda çocuğunun iyileştiğini anladı. Hem 

kendisi, hem ev halkının tümü iman etti. Bu, İsa’nın Yahudiye’den Galile’ye gelişinde 

gösterdiği ikinci belirtiydi.” (Yuhanna 4: 46-54) 

 
Yalnız Yuhanna tarafından aktarılan bu öykü, İsa’nın uyguladığı yöntem 

açısından ‘uzaktan iyileştirme’ olarak adlandırılan iyileştirme mucizeleri arasında yer 

almaktadır. Yuhanna’nın saray görevlisinin hasta oğlunun Kefernahum’da 

bulunduğunu belirten sözlerini referans alan dinbilimsel yorumlarda, yaşadığı 

mekanın Kefernahum olması nedeniyle söz konusu görevlinin Yahudi olduğu görüşü 

benimsenmiştir.283 Öte yandan ölüm döşeğindeki oğlu için yardım dileyen bu kişiye 

İsa’nın yönelttiği “Belirtiler ve göz kamaştırıcı işler görmedikçe hiçbir zaman iman 

etmeyeceksiniz” tümcesi, saray görevlisinin Yahudi olduğunu açıklayan başka bir 

işaret olarak yorumlanmıştır. Bu görüş, İncil metninde İsa’nın bu türden sözleri 

genellikle inanç yoksunluğu nedeniyle Yahudilere yönelik dile getirişine dikkat 

çekmektedir.284   

 

 

 

                                                 
283 Loos, a.g.e., s. 542.  
284 A.e., Lockyer, a.g.e., s. 165; Trench, a.g.e., s. 128.  
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Gösterim Biçimi: 

Saray Görevlisinin Oğlunun İyileştirilmesi, Batı sanatında örneklerine en az 

rastlanan mucizelerden biridir. Kitap resimlerinde yer alan sınırlı sayıdaki betimlerde 

gösterim biçimi olarak öyküleyici anlatım yolu izlenmektedir. III. Heinrich 

İncili’ndeki minyatürün (Resim 107) sol yanında İsa ve ardında iki havarisi ile 

İsa’dan yardım dileyen, görkemli giysiler içindeki saray görevlisi betimlenmiştir. 

Sahnenin sağ yanında ise eve varan saray görevlisi iki hizmetçisi tarafından 

karşılanmaktadır. Hizmetçiler elleriyle bir şilte üzerinde uzanmış biçimde gösterilen 

iyileşen çocuğu işaret etmektedir. XV. yüzyılın başlarına tarihlenen Sherborne Dua 

Kitabı’nda (Resim 108) bu kez kompozisyon mimari bir düzenlemeyle ikiye 

ayrılmış, bir yanda İsa’nın önünde diz çökerken resmedilen saray görevlisi, diğer 

yanda iyileşen oğlunun yatağı başında görülmektedir. Bu minyatürde saray 

görevlisinin bir kralı çağrıştıracak biçimde başında taçla betimlenişi dikkat çekicidir.    

Anversli anonim bir ustanın 1510 tarihli altar panosunda (Resim 109) İsa’nın 

bu mucizesini de işlediği görülmektedir. Resmin ön planında İsa’dan yardım dileyen 

saray görevlisi ve ona eşlik eden maiyeti, arka planında ise kent surları içinde kalan 

bir mekanın içinde yatağından kalkmış ve bir kadın figürü tarafından giydirilen 

iyileşen çocuk betimlenmiştir. Yapıtta saray görevlisine eşlik eden maiyetin 

gösterilişi, Anversli ustanın sahneye eklediği bir motiftir.  
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3.2.10. Beli Bükük Kadının İyileştirilmesi  

 
“İsa Şabat günü sinagoglardan birinde öğretiyordu. İçindeki hastalık ruhu yüzünden 

on sekiz yıldır beli bükük, bir türlü sırtını doğrultamayan bir kadın vardı orada. İsa onu 

görünce seslenip şöyle dedi: ‘Ey kadın, hastalığından kurtuldun!’ Sonra ellerini onun üzerine 

koydu. Kadın o anda dimdik doğruldu, Tanrı’yı yüceltti. Sinagog başkanı İsa’nın Şabat günü 

hastayı sağlığa kavuşturduğuna içerleyerek topluluğa şöyle dedi: ‘Çalışılacak günler altıdır. 

Bu günlerde gelip sağlığa kavuşun, Şabat gününde değil!’ Rab onu şöyle yanıtladı: ‘Ey 

ikiyüzlü insanlar! Her biriniz Şabat günü öküzünü ya da eşeğini yemliğinden çözüp 

sulamaya götürmez mi? Şeytanın on sekiz yıldır bağladığı şu İbrahim kızını Şabat günü bu 

sıkı bağdan çözmemeli mi?’ İsa bu sözleri söyleyince, ona direnenlerin tümü utançtan yerin 

dibine geçti. Tüm topluluk onun tarafından yapılan bütün yüce işler karşısında sevinçle 

doldu.” (Luka 13: 10-17) 

 
İsa’nın Şabat günü bir sinagogda gerçekleştirdiği mucizeler arasında yer alan 

Luka’nın bu anlatısında İncil yazarının iyileştirilen kadının hastalığını, “içindeki 

hastalık ruhu yüzünden on sekiz yıldır beli bükük, sırtını doğrultamayan kadın” 

sözleriyle tanımlayışı dikkati çekmektedir. Dinbilimsel yayınlarda bu tanımlama 

biçiminin fiziksel bir hastalığın yanı sıra zihinsel bir rahatsızlığı da işaret ettiği 

görüşü öne sürülmüştür.285 Öte yandan İsa’nın “şeytanın on sekiz yıldır bağladığı şu 

İbrahim kızı” ifadesinin hastalığı şeytanla ilişkilendirmesi nedeniyle söz konusu 

mucizeyi ‘cin çıkarma’ eylemi olarak nitelendiren yorumlara da rastlanmaktadır.286   

 

Gösterim Biçimi: 

Bu mucizenin Batı sanatındaki örnekleri birkaç kitap resmiyle sınırlıdır. III. 

Heinrich İncili’ndeki minyatürde, kompozisyonun merkezinde İsa ve beli bükük 

biçimde, ellerini İsa’ya doğru uzatan hasta kadın betimlenmiştir (Resim 110). İsa’nın 

ardında üç havari, kadının arkasında ise Şabat günü İsa’nın mucize 

gerçekleştirmesini eleştiren Ferisiler sahneye katılmıştır. Yalın biçimde İsa ile hasta 

                                                 
285 Lockyer, a.g.e., s. 223; Loos, a.g.e., s. 520. 
286 Twelftree, a.g.e., s. 162. 
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kadının betimlendiği Bingenli Hildegard Dua Kitabı’nda (Resim 111), İsa, elinde 

taşıdığı değneğe yaslanan kadının sırtına dokunurken gösterilmiştir.   
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3.2.11. Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi  

 
“Bir Şabat günü İsa Ferisilerin başkanlarından birinin evine yemeğe gitti. Herkes 

onu gözlüyordu. Bedeni baştan başa su toplayıp şişmiş bir adam onun önüne geldi. İsa yasa 

yorumcularıyla Ferisilere dönerek sordu: ‘Şabat günü hastaları sağlığa kavuşturmak doğru 

mudur, değil midir?’ Ağızlarını açmadılar. İsa adamı yanına çağırdı, iyi edip geri gönderdi. 

Sonra çevresindekilere sordu: ‘Hanginizin oğlu ya da öküzü kuyuya düşse, Şabat günü onu 

hemen oradan çıkarmaz?’ Yanıt veremediler.” (Luka 14: 1-6) 

 
 Luka İncili’nde geçen bu öykü de, İsa’nın Şabat günü gerçekleştirdiği 

mucizelerdendir. Yahudilerin sosyal yaşamında önemli bir yer tutan Şabat yemeği, 

İsa ile muhalifleri olan Ferisileri bir araya getirmiş ve İsa yemek sırasında hasta bir 

adamı iyileştirmiştir. Hekim olan İncil yazarı Luka, söz konusu adamın hastalığını 

“bedeni baştanbaşa su toplayıp şişmiş bir adam”287 tümcesiyle tanımlamakta, ancak 

İsa’nın iyileştirmeyi nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin bir detaya yer vermemektedir. Bu 

anlatıda İsa’nın Ferisilere yönelttiği soru, bu mucizeyle ilgili dinbilimsel yorumların 

hareket noktasını oluşturmaktadır. Ferisilerin Şabat gününe ilişkin yaklaşımlarını 

olumsuzlayan İsa’nın sözleri, bir hastanın iyileştirilmesi eyleminin Şabat’ın 

kurallarından daha öncelikli olduğunu vurgulayan bir bildiri olarak yorumlanmıştır. 

Bu bağlamda, İsa’nın Şabat günü gerçekleştirdiği iyileştirme mucizeleri, söz konusu 

günde Tanrı’ya tapınma kadar insanlara iyilik etmenin de kutsallığına dikkat 

çekmektedir. 288  

 

Gösterim Biçimleri: 

İsa’nın mucizeleri arasında sık rastlanmayan temalardan birini oluşturan 

Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi mucizesinin en erken örneklerinden biri, 

VII. yüzyılın başlarına tarihlenen Augustine İncili’ndeki minyatürdür.289 Merkezinde 

                                                 
287 Luka’nın hasta adamın fiziksel durumunu tanımlama biçiminden hareketle, söz konusu hastalık, 
kalp, karaciğer ya da böbreklerdeki rahatsızlık nedeniyle yumuşak dokularda oluşan su birikmesi 
olarak yorumlanmıştır. Bkz.: Lockyer, a.g.e., s. 226; Twelftree, a.g.e., s. 162. 
288 Lockyer, a.g.e., s. 226, 227; Twelftree, a.g.e., s. 162. 
289 Schiller, a.g.e., s. 176.  
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İncil yazarı Luka’nın portresinin bulunduğu resimde, sayfanın iki yanında sıralanan 

sahneler arasında bu mucizeye de yer verilmiştir. Batı sanatında özellikle Otto 

dönemi kitap resimleri ve fresk çevrimlerinde karşımıza çıkan bu mucize 

sahnelerinde gösterim biçimi açısından iki kalıbın varlığından söz edilebilir:      

Kalıp I: 

Luka’nın aktardığı olayı, arka planında mimari bir düzenlemenin bulunduğu, 

İsa, havariler ve Ferisilerin gösterildiği bir sahneye taşıyan bu kalıbın örneklerinden 

biri, Oberzell kentindeki St. George Kilisesi fresklerinde (yak. 1000) yer almaktadır. 

Kompozisyonun merkezinde belden yukarısı çıplak betimlenen, karnındaki 

şişkinlikle hastalığı belirtilen adam, onun yanında giysileri ve başlıklarından 

anlaşıldığı üzere Ferisiler görülmektedir (Resim 112). Sol yanda ise hastayı kutsayan 

İsa ile ona eşlik eden havariler resmedilmiştir. III. Heinrich İncili’nin minyatür ustası 

farklı bir betimleme anlayışı izleyerek taht üzerinde oturan İsa’yı, önünde çömelmiş 

biçimde gösterilen hastaya dokunurken betimlemiştir (Resim 113). 

Kalıp II: 

Luka’nın anlatısında geçen kuyudan çıkarılan öküz motifinin sahneye 

eklendiği bu gösterim biçimi, Jean Bondol tarafından resimlenen Petrus Comestor 

İncili’nde (1372) karşımıza çıkmaktadır. Belden yukarısı çıplak biçimde yatakta 

uzanmış olan vücudu su toplamış adam, başına dokunan İsa tarafından 

iyileştirilmektedir (Resim 114). İsa’nın arkasında başlıklarıyla kimlikleri vurgulanan 

Ferisiler yer almaktadır. Sahnenin sağ tarafında bir erkek figürünün boynuna ip 

doladığı bir öküzü kuyudan çıkarışı gösterilmiştir. Sanatçının kompozisyona eklediği 

bu motif,  Luka’nın anlatısında İsa’nın Ferisilere yönelttiği  “Hanginizin oğlu ya da 

öküzü kuyuya düşse, Şabat günü onu hemen oradan çıkarmaz?” tümcesinin söz 

konusu mucizenin gösterim biçimine bir yansımasıdır.  

 
 
 
 

 

 

 



 141

3.2.12. Sağır ve Peltek Adamın İyileştirilmesi  

 
“Bundan sonra, Sur dolaylarından ayrılıp Sayda’dan geçti, Dekapolis dolaylarını 

aşarak Galile Denizi’ne geri döndü. Sağır ve peltek birini getirip üstüne eline koysun diye 

ona yalvardılar. İsa adamı topluluktan ayırıp bir kenara çekti, parmaklarını kulaklarına koydu 

ve tükürüp diline dokundu. Gözlerini göğe kaldırıp içini çekti ve ‘Effada’ dedi. Bu, Aramice 

‘Açıl’ demektir. O anda adamın kulakları açıldı, dili de çözüldü. Düzgün konuşmaya başladı. 

İsa olayı kimseye anlatmamalarını öğütledi. Ama onları öğütlediği oranda olayı yaydılar. 

Herkes sınırsız bir şaşkınlık içindeydi. ‘Her şeyi iyi etti’ diyorlardı. Sağırların kulağını 

açıyor, dilsizleri konuşturuyor!” (Markos 7: 31-37) 

 
Snoptik yazarlardan Markos’un aktardığı bu mucize, sağır ve peltek bir adamı 

konu etmesi nedeniyle Tevrat’la ilişkilendirilmektedir.290 İşaya (35: 5-6) bölümünde, 

geleceği bildirilen Mesih’in mucizevi gücünden söz edilirken sağırların kulaklarının 

açılacağı ve dilsizin dilinin terennüm edeceği belirtilmektedir.    

 

Gösterim Biçimi: 

Sağır ve Peltek Adamın İyileştirilmesi, Batı sanatında örneklerine en az 

rastlanan mucizelerdendir. İsa’nın mucizelerinin yaygın olarak işlendiği kitap 

resimlerinde bile bu temaya genellikle yer verilmemiştir. St. John Manastır Kilisesi 

fresklerinde karşımıza çıkan sahnede, figürler üç kemerli bir mimari düzenlemenin 

önündedir. İsa, bir eliyle dilini işaret eden adamın ağzına dokunmaktadır (Resim 

115). İsa’nın arkasında havarileri, hasta adamın arkasında ise şaşkınlıkla olaya 

tanıklık edenler görülmektedir. III. Heinrich İncili’nde (Resim 116) İsa, topluluk 

tarafından getirilen adamın ağzına, kulağına ve gözlerine iki eliyle dokunurken 

resmedilmiştir. 

 

 

                                                 
290 Twelftree, a.g.e., s. 80; Loos, a.g.e., s. 528. 
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3.2.13. Malhus’un Kulağının İyileştirilmesi  

 
“O daha sözünü bitirmeden bir topluluk belirdi. Topluluğun önünde On İkiler’den 

biri, Yahuda adındaki adam yürüyordu. Yahuda öpmek için İsa’ya yaklaştı. Ama İsa ona 

‘İnsaoğlu’nu bir öpüşle mi ele veriyorsun, Yahuda?’ dedi. İsa’nın yanındakiler olacakları 

görünce, ‘Kılıçla vuralım mı, Efendi’ dediler. İçlerinden biri, başrahibin (başkahinin) 

uşağına kılıçla vurduğu gibi onun sağ kulağını kesti. Ama İsa ‘Yeter, bırak!’ dedi. Sonra 

uşağın kulağına dokunup onu iyi etti.” (Luka 22: 47-51)  

 

Kanonik İncillerin dördünde de İsa’nın tutuklanması sırasında havarilerden 

birinin kılıç kullanarak başkahinin hizmetçisinin kulağını kesmesi olayına yer 

verilmiş (Matta 26: 51; Markos 14: 47; Luka 22: 50; Yuhanna 18: 10); ancak İsa’nın 

kesilen kulağı iyileştirmesine yalnız Luka İncili’nde291 değinilmiştir. Ayrıca 

Yuhanna, Snoptik yazarlarda rastlanmayan bir bilgiyi aktararak, hizmetçinin kulağını 

kesen havarinin Petrus, kulağı kesilen hizmetçinin adının ise Malhus olduğunu 

belirtmektedir.292 Bu karşılaştırmalı okuma sonucunda, Luka’da geçen mucize, 

Yuhanna’nın metninde aktarılan bilgi referans alınarak Malhus’un Kulağının 

İyileştirilmesi olarak adlandırılmıştır.  

Söz konusu mucize anlatısının göze çarpan en önemli noktalarından biri, 

diğer iyileştirme mucizelerinden farklı olarak, İsa’nın önceden var olan bir hastalık 

yerine oluşmasına tanıklık ettiği bir yarayı anında iyileştirmesidir. Petrus, Malhus’un 

kulağını kılıcıyla kesmiş ve hemen ardından kesilen kulağa dokunan İsa, 

iyileştirmeyi gerçekleştirmiştir. Dinbilimsel açımlamalarda, bu anlatıda değinilen 

başka bir noktaya dikkat çekilmektedir. Havarilerin kılıç taşımasını ve Petrus’un 

kılıcını kullanmasını İsa’nın öğretisine aykırı bir durum olarak nitelendiren 

yorumlarda, bir havari tarafından kesilen Malhus’un kulağının iyileştirilmesi, İsa’nın 

şiddete ve kan dökülmesine karşı duruşunun ifadesi kabul edilmiştir. İsa’nın bu 

                                                 
291 Bu mucizenin yalnız Luka tarafından konu edilişi, İncil yazarının hekimlik yönüne bağlanmaktadır. 
Bkz.: Ronald Brownrigg, Who’s Who in the New Testament, London-New York, Routledge, 2002, 
s. 157; Lockyer, a.g.e., s. 240. 
292 “Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekerek başrahibin uşağına indirdi ve onun sağ kulağını kesti. 
Uşağın adı Malhus’tu. İsa Petrus’a, ‘Kılıcını kınına koy’ dedi. Babanın vermiş olduğu kaseden 
içmeyecek miyim?” (Yuhanna 18: 10-11)  
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yaklaşımı nedeniyle söz konusu mucize, barışın simgelendiği bir İncil teması olarak 

değerlendirilmiştir.293  

 

Gösterim Biçimi: 

Batı sanatı ikonografisinde erken dönemden itibaren, Yahuda’nın İsa’yı 

öperek ele verişinin gösterildiği İsa’nın Tutuklanması sahnelerinde, Malhus’un 

kulağının Petrus tarafından kesilişi motifine genellikle yer verildiği görülmektedir. 

Buna karşın İsa’nın gerçekleştirdiği mucizenin sahneye taşındığı örneklere XI. 

yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır.294 İsa’nın çile döneminin işlendiği Gotik 

kabartmalarda iyileştirme motifinin de kimi zaman sahnede yer aldığı görülmektedir. 

Strasbourg Katedrali’nin portalinde betimlenen ‘çile’ sahneleri, Gotik döneme ait bu 

örnekler arasındadır. XIV.-XVI. yüzyıllar arasında özellikle kitap resimlerinde 

mucize detayının sahneye taşındığı betimler karşımıza çıkmaktadır. Hıristiyan 

ikonografisinde İsa’nın Tutuklanması ya da Yahuda’nın İhaneti / Öpücüğü olarak 

adlandırılan bu sahneler, çalışmamız bağlamında Malhus’un Kulağının İyileştirilmesi 

başlığıyla anılacaktır.  

Petrus Comestor İncili’nde yer alan, Jean Bondol’un 1372 tarihli 

minyatüründe, Yahuda’nın öpücüğüyle kimliği belirlenen İsa’nın askerler tarafından 

tutuklanışı görülmektedir (Resim 117). İsa’nın yanında elinde kılıcıyla Petrus, 

ayakları dibinde ise Petrus tarafından kulağı kesilen Malhus betimlenmiştir. 

Kendisini öperek ele veren Yahuda’ya bakmakta olan İsa, bir eliyle uşağın kanayan 

kulağına dokunmaktadır. Bondol, minyatürün sol yanında tutuklanmanın ardından 

Petrus’un İsa’yı yadsıması olayını resmetmiştir. Üst kısımda görülen horoz figürü de 

bu yadsımayı simgelemektedir.    

Bu mucizenin XV. ve XVI. yüzyıllara ait örneklerinde Malhus’un genellikle 

elinde bir fenerle betimlenişi dikkat çekicidir (Resim 118, 119). Daha erken tarihli 

kitap resimlerinde de bu motife kimi zaman yer verilmekte; ancak fener sahnenin 

arka planında, İsa’yı tutuklamak için gelen askerlerden birinin elinde 

gösterilmekteydi (Bkz.: Resim 117). Askerler tarafından taşınan fenerin sahnedeki 
                                                 
293 Lockyer, a.g.e., s. 239-40; Loos, a.g.e., s. 558; Trench, a.g.e., s. 481-82. 
294 XI. yüzyılın başlarına tarihlenen, Metz Ekolü’ne ait bir fildişi kabartma, iyileştirme motifinin 
gösterildiği ilk örneklerden biri kabul edilmektedir. Bkz.: Schiller, a.g.e., Vol.II, s. 55. 
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varlığı, Yuhanna İncili’nde geçen “Fenerlerle, meşalelerle, silahlarla oraya geldiler” 

(18: 3) tümcesine bağlanabilir. Öte yandan İncil metninde özellikle başkahinin 

hizmetçisi Malhus’un fener taşıdığına ilişkin bir bilgiden söz edilmemektedir.  

Émile Mâle, geç Ortaçağ ikonografisinde sanat ve dinsel tiyatro etkileşimini 

ele aldığı yapıtında, elinde fener taşıyan Malhus figürünü söz konusu dönemin teatral 

geleneğine dayandırmıştır.295 XV. ve XVI. yüzyıllar, İsa’nın yaşamöyküsünün birçok 

detay eklenerek zenginleştirildiği dinsel tiyatro metinlerinin yaygınlaştığı bir sürece 

işaret eder. Özellikle İsa’nın çile dönemi üzerine kaleme alınan gizem oyunları 

(mystery plays), ikonografik temaların gösterim biçimlerinde etkileyici bir rol 

üstlenmiştir. Mâle, dönemin ‘passion’ (çile) temalı oyunlarında,296 İsa’nın 

tutuklanması sırasında Malhus’un elinde bir fener taşıdığı detayına yer verildiğine 

dikkat çekmektedir. İyileştirme motifinin Batı sanatındaki örneklerine –dinsel 

tiyatrolara koşut biçimde- aynı dönemde daha sık rastlanması ve bu örneklerde 

Malhus’un elinde bir fener taşırken betimlenmesi, bu gösterim biçiminin teatral 

gelenekle ilişkili olduğu görüşünü desteklemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
295 Émile Mâle, Religious Art in France, The Late Middle Ages: A Study of Medieval 
Iconography and Its Sources, Çev. M. Matthews, New Jersey, Princeton University Press, 1986 (ilk 
baskı: 1908), s. 73. 
296 Bu gizem oyunlarına XV. yüzyılın Fransız yazarlarından Jean Michel’in Passion adlı metni örnek 
gösterilebilir. Michel bu oyunda İsa’ya büyük düşmanlık duyan Hedroit adlı bir kadın karakterden söz 
ederek, Malhus’un söz konusu feneri bu kadından aldığını yazmaktadır. Bkz.: Mâle, a.g.e., s. 57.  
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3.3. Diriltme Mucizeleri 

 

3.3.1. Yairus’un Kızının Diriltilişi  
 

“İsa yeniden tekneyle karşıya geçtiği zaman çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. 

İsa deniz kıyısında duruyordu. Sinagog başkanlarından biri –Yairus adında bir adam- 

yaklaştı. İsa’yı görünce ayaklarına kapandı. İçini dökerek ona yalvardı: ‘Küçük kızım son 

nefesini vermek üzere. Ne olur gel, ellerini onun üstüne koy ki iyi olsun, yaşasın.’ (…)297 

İsa daha konuşuyordu ki sinagog başkanının evinden adamlar gelip ‘kızın öldü’ 

dediler, ‘Öğretmeni neden hala yoruyorsun?’. Ama İsa söylenene aldırış etmeden sinagog 

başkanına ‘korkma’ dedi, ‘Yalnız iman et’. Petrus, Yakup ve kardeşi Yuhanna’dan başka 

kimsenin ardı sıra gelmesine izin vermedi. Sinagog başkanının evine geldiklerinde İsa 

gürültüyle karşılaştı. İnsanlar ağlıyor, çığlık çığlığa bağrışıyorlardı. İsa içeri girince onlara, 

‘Neden gürültü yapıyorsunuz, ağlıyorsunuz?’ dedi, ‘Çocuk ölmedi, uyuyor’. Ona alaylı 

alaylı güldüler. 

İsa herkesi dışarı çıkardı. Çocuğun babasıyla annesini ve kendisiyle birlikte bulunan 

üç öğrenciyi yanına alıp çocuğun bulunduğu yere girdi. Çocuğun elinden tutarak ona, ‘Talita 

kumi’ dedi. Bu, ‘küçük kız sana söylüyorum, ayağa kalk!’ demektir. Kız hemen ayağa kalkıp 

yürüdü. On iki yaşındaydı. Olanlar karşısında herkes kendinden geçti, şaşkınlıktan 

donakaldı. İsa bu olayı hiç kimsenin bilmemesi için onlara sıkı buyruk verdi. Sonra kıza 

yiyecek vermelerini söyledi.” (Markos  5: 21-43; Matta 9: 18-26; Luka 8: 40-56)        

 

Yairus’un Kızının Diriltilişi mucizesini aktaran Snoptik yazarların 

anlatılarında bazı farklılıklar söz konusudur. Markos ve Luka kızın ölüm haberinin 

sonradan geldiğini belirtirken; genellikle özetleyici bir anlatım yolunu izleyen Matta, 

ismini vermediği sinagog başkanının İsa’ya yardım dilemek için geldiğinde kızın 

zaten ölmüş olduğunu yazmaktadır. Ayrıca diğer iki İncil yazarı İsa’nın ölünün 

bulunduğu mekana kızın annesi, babası ve üç havarisi ile girdiğini, Matta ise kızın 

diriltilişi sırasında yalnız İsa’nın mekanda bulunduğunu belirtmektedir. Üç İncil 

anlatısının bu öyküde uzlaştıkları nokta, İsa’nın elinden tuttuğu ölmüş kıza 

kalkmasını söylemesi başka bir deyişle ölüyü diriltme yöntemidir.   

                                                 
297 (…) ile belirtilerek İncil metninden alıntılanmayan bölümde, Kanamalı Kadının İyileştirilmesi 
mucizesi aktarılmaktadır.  



 146

Ele aldığımız mucize, içinde başka bir mucize öyküsünü de barındırdığından 

dinbilimsel açıdan genellikle Kanamalı Kadının İyileştirilmesi temasıyla birlikte 

değerlendirilmiş, öne sürülen yorumlar iki anlatı arasındaki benzerlik ve karşıtlık 

ilişkisi üzerine temellendirilmiştir. Bu bağlamda göze çarpan en önemli benzerlik, iki 

mucizenin de inancın önemini vurgulayışıdır.298  Kanamalı kadın ve sinagog başkanı 

Yairus’un İsa’ya duydukları sağlam inanç, iç içe geçerek birbirine bağlanan bu iki 

öykünün odaklandığı ortak temayı oluşturmaktadır. Öte yandan sinagog başkanı 

toplum içinde etkili ve güçlü bir role sahipken, kanamalı kadın ‘murdar’ olarak 

nitelendiği için toplumsal yaşamdan yalıtılmış bir karakterdir. Dolayısıyla iki figür 

arasındaki toplumsal statü farklılığı, anlatılar arasındaki en önemli karşıtlık olarak 

değerlendirilmektedir.299 Dikkati çeken başka bir karşıtlık, iyileştirme mucizesinin 

büyük bir topluluğun İsa’yı izlediği ve olaya tanıklık ettiği bir mekanda; diriltmenin 

ise sınırlı sayıda insanın bulunduğu bir evde gerçekleşmesidir.  

 

Gösterim Biçimleri: 

Erken Hıristiyan düşüncesindeki ana doktrinlerinden diriliş ve kurtuluş 

olgularını sembolize eden mucizeler arasında yer alan Yairus’un Kızının Diriltilişi 

temasının ilk örneklerine IV. yüzyıl lahit kabartmalarında rastlanmaktadır. Erken 

dönemin ardından başta Karolenj ve Otto dönemleri olmak üzere kitap resimleri ve 

fresk çevrimlerinde işlenmiştir. Ortaçağ sonrasında Batı sanatında nadiren görülen 

bir tema haline gelmesine karşın, Veronese (1546) ve Santi di Tito (1578) gibi 

Maniyerist sanatçılar tarafından bu mucizenin yeniden resmedildiği görülmektedir. 

Söz konusu örneklerdeki betimleme anlayışı dikkate alındığında sahnenin iki 

gösterim biçiminin bulunduğu saptanmıştır: 

Kalıp I: 

İsa ve havarileri ile sinagog başkanının ailesini bir araya getiren bu gösterim 

biçimi, ilk olarak lahit kabartmalarında karşımıza çıkmaktadır. Yalın bir betimleme 

anlayışı izleyen bu kabartmalarda, bir ya da iki havarinin eşlik ettiği İsa, yatağında 

uzanan kız ve kimi zaman kızın annesi ile babası gösterilmiştir. İsa asasıyla ya da 

                                                 
298 Brownrigg, a.g.e., s. 92; Murray, a.g.e., s. 268; Twelftree, a.g.e., s. 75. 
299 Twelftree, a.g.e., s. 74. 
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eliyle ölen kızın eline dokunmakta, anne figürü genellikle kızın uzandığı yatağın 

dibinde diz çökmüş biçimde betimlenmektedir (Resim 120).  

Yaklaşık olarak X. yüzyıldan itibaren İncil öyküsünün barındırdığı figürler, 

olayın bir evde geçtiğini belirten mimari bir düzenleme içinde gösterilmeye 

başlanmıştır. Egberti Codexi’ndeki minyatürün arka planında bir mimariye yer 

verilmiş, bu düzenlemenin ortasına yerleştirilen perde ile İsa’nın bulunduğu mekanın 

kızın odası olduğu vurgulanmıştır (Resim 121). Kompozisyonda sol yanda İsa’nın üç 

havarisi ile Yairus, sağ yanda ise İsa’nın elinden tutarak kızı diriltişi gösterilmiştir. 

İsa’nın odada yalnız betimlenişi, minyatür ustasının Matta’nın anlatısını referans 

aldığını işaret etmektedir. Markos ve Luka’nın metinlerini izleyen Utrecht İncili’nde, 

İsa’nın kızı dirilttiği odada Yairus ve karısı ile havariler de yer almaktadır (Resim 

122).           

Kalıp II: 

Kanamalı kadın figürünün de sahneye katıldığı, böylece iki mucize anlatısının 

aynı kompozisyonda bir araya getirildiği bu gösterim biçimine, Otto dönemi kitap 

resimlerinde rastlanmaktadır. III. Otto İncili’nde İsa, anne ve babasının tanıklığında 

kızı diriltirken görülmektedir (Resim 123). Dirilen kız yatağında oturmakta, ellerini 

İsa’ya doğru uzatmaktadır. Sahnenin sol alt köşesinde, diğer figürlere oranla oldukça 

küçük betimlenen kanamalı kadının İsa’nın giysisine dokunuşu resmedilmiştir. 

İsa’nın arkasında yer alan havarilere yönelen bakışı, Kanamalı Kadının 

İyileştirilmesi sahnelerinde rastlanan tipik bir gösterim motifidir. 

III. Heinrich İncili’ndeki minyatür (Resim 124), kanamalı kadın temasının 

sahneye taşınmasının yanı sıra öyküleyici anlatım yolunun izlenişiyle de dikkati 

çekmektedir. Resmin sol yanında öykünün ilk aşaması, sinagog başkanının İsa’dan 

yardım talep edişi; sağ yanında ise eve varan İsa’nın Yairus ve karısının eşliğinde bir 

şilte üzerinde uzanan kızı diriltişi görülmektedir. Kızın elini tutmakta olan İsa’nın 

arkasında giysisine dokunan kanamalı kadın betimlenmiştir.    

* * * 

Veronese’nin Verona kentindeki San Bernardino Kilisesi’nde yer alan Avanzi 

Şapeli için gerçekleştirdiği300 1546 tarihli yapıtı, bu mucizenin Batı sanatındaki son 

                                                 
300 W.R. Rearick, “Paolo Veronese’s Earliest Works”, Atribus et Historiae, Vol. 18, 1997, s. 156. 
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örneklerinden biridir (Resim 125). Sanatçı İncil öyküsünü görkemli bir mimari 

mekana taşımış, ön planda İsa’nın kızı diriltişini, arka planda ise bir dış avluda İncil 

metninde geçen ağlaşan kadınları301 resmetmiştir. İsa’nın kızın dirilişini bildiren bir 

biçimde Yairus’a doğru bakışı, mucizenin etkisini güçlendiren bir motiftir. 

Veronese’nin bu yapıtı, Antonio Badile’nin aynı kilise için gerçekleştirdiği 

Lazarus’un Diriltilişi konulu resmi ile birlikte sipariş edilmiştir.302 Dolayısıyla iki 

yapıt arasında diriliş teması açısından bir ilişki söz konusudur.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
301 Rearick, a.g.e, 1989, s. 28. 
302 A.e.; Priever, a.g.e., s. 12. 
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3.3.2. Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi  
 

“İsa bundan sonra Nain denen kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir topluluk 

kendisine eşlik ediyordu. Kentin kapısına yaklaştıklarında bir cenaze alayı gördüler. Dul bir 

annenin tek oğlu ölmüştü. Büyük bir topluluk kadınla birlikte gidiyordu. Rab kadını görünce 

acıyarak, ‘ağlama’ dedi. Yaklaşıp tabuta dokundu. Taşıyanlar duruverdi. İsa, ‘Delikanlı, sana 

söylüyorum, kalk!’ dedi. Ölü kalkıp oturdu, konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi. 

Herkesi korku sardı. Tanrı’ya şükrederek, ‘Aramızdan yüce bir peygamber yükseldi’ 

diyorlardı, ‘Tanrı, halkının yardımına koştu.’ İsa’ya ilişkin bu söz tüm Yahudiye’ye ve 

çevresine yayıldı.” (Luka 7: 11-17)        

 

Yalnız Luka tarafından aktarılan bu mucize, bir kadının oğlunun diriltilişi 

teması açısından Tevrat’ta yer alan iki öykü ile ilişkilendirilmektedir. Tevrat 

metninde İlya’nın dul bir kadının oğlunu (I. Krallar 17), Elişa’nın ise Şunemli diye 

anılan bir kadının oğlunu (II. Krallar 4) diriltişleri anlatılmıştır. Söz konusu Tevrat 

öyküleri, Luka İncili’nde geçen Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi mucizesinin 

ön belirimi olarak kabul edilmektedir.303 Öte yandan dinbilimsel açımlamalarda 

diriltme yöntemi açısından bu üç anlatının farklı özellikler taşıdığı üzerinde 

durulmuştur. İlya, Tanrı’ya yalvararak; Elişa ölen çocuğun üzerine uzanıp bedenini 

ısıtarak; İsa ise tek bir sözle diriltmeyi gerçekleştirmiştir. Bu noktada İlya ve 

Elişa’nın ölüyü diriltişleri, ‘temsilci’ kimlikleriyle Tanrı’dan aldıkları güçle 

ilişkilendirilirken; İsa’nın gerçekleştirdiği mucize doğrudan kendisinde var olan güce 

bağlanmıştır.304         

 

Gösterim Biçimi: 

Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi, Hıristiyan sembolizmindeki diriliş ve 

kurtuluş olgularını temsil eden İncil temalarından biri oluşu nedeniyle erken döneme 

ait lahit kabartmalarında işlenen mucizeler arasında yerini almıştır. IV. yüzyıla 

tarihlenen bu örneklerde, İsa’nın ayakları dibinde bir tabutta uzanan çocuk ve 

genellikle eğilmiş ya da diz çökmüş biçimde gösterilen Nainli kadın betimlenmiştir. 
                                                 
303 Lockyer, a.g.e., s. 181; Loos, a.g.e., s. 575; Twelftree, a.g.e., s. 154; Trench, a.g.e., s. 259-60.  
304 Lockyer, a.g.e., s. 181. 
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İsa kimi zaman elindeki asayı ölen çocuğa doğru uzatmakta, kimi zaman ise eliyle 

kutsamaktadır. Bir ya da iki havari figürünün de çoğu kez sahneye eşlik ettiği 

görülmektedir (Resim 126).  

  X. yüzyıldan itibaren bütünüyle İncil metnindeki anlatıya bağlı kalarak, İsa 

ve havarilerinin Nain kenti kapısında cenaze alayı ile karşılaşmalarını gösteren bir 

sahne şeması izlenmeye başlanmıştır. Otto dönemine ait, 962-68 yıllarına tarihlenen 

bir fildişi kabartma bu betimleme anlayışının ilk örneklerinden birini 

oluşturmaktadır. Kabartmanın sol yanında diğer figürlerden daha büyük gösterilen 

İsa ve havarileri, sağ yanında ise tabutu taşıyanlar ile Nainli kadın betimlenmiştir 

(Resim 127). İsa metinde belirtildiği gibi bir eliyle tabuta dokunmaktadır. Çocuğun 

başını kaldırmış biçimde gösterilişi, dirilişinin işaretidir. Sağ köşede yer alan iki 

kule, Nain kentinin kapısını temsil eden mimari bir eleman olarak kompozisyona 

katılmıştır. III. Otto İncili’nin ustası, oldukça küçük betimlediği kadını İsa’nın 

ayakları dibinde, ellerini açmış yardım dilerken resmetmiştir. İsa tarafından 

kutsanarak dirilen çocuk, bu kez tabutun üzerinde oturmakta ve ellerini İsa’ya doğru 

uzatmaktadır (Resim 128). Minyatürün arka planında olayın Nain kentinde geçtiğini 

belirten, surlarla çevrili, içinde birkaç yapının bulunduğu mimari bir düzenleme göze 

çarpar.305  

Otto sanatından örneklerin ardından Batı sanatında az rastlanan bir tema 

haline gelen Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi mucizesi, yaklaşık 1440’lara 

tarihlenen anonim bir Flaman ustasına ait poliptiğin panolarından birinde karşımıza 

çıkmaktadır (Resim 129). Sanatçı iki kişinin taşıdığı cenazeyi sahnenin ön planına 

taşımış, İsa’yı tabutun üzerinde oturan çocuğun ellerine dokunurken göstermiştir. 

Kent kapısında beyaz giysiler içinde görülen Nainli kadın, bu kez ayakta ve 

gözyaşlarını silerken resmedilmiştir.  

 

                                                 
305 Panofsky, ikonografik yöntemin ilk aşamasını (ön-ikonografik betimleme) açıklarken Ortaçağ 
minyatürlerindeki betimleme anlayışı bağlamında III. Otto İncili’ndeki bu resme değinmiş ve söz 
konusu mimari düzenlemeyi şu sözlerle yorumlamıştır: “Bu minyatürde yer alan kent, gencin 
dirilişinin meydana geldiği Nain kentidir. 1000 yılı dolaylarında yapılmış olan bir minyatürde ‘boş 
uzam’, daha gerçekçi çağlarda olduğu gibi, üç boyutlu gerçek bir ortam olarak ele alınmamakta, 
soyut-gerçek dışı bir arka plan işlevi görmektedir.” Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts, 
Garden City, New York,  Doubleday, 1955, s. 34. Metnin Türkçesi için bkz.: E. Panofsky, İkonografi 
ve İkonoloji: Renaissance Sanatının İncelemesine Giriş, Çev. Engin Akyürek, İstanbul, AFA 
Yayınları, 1995, s. 38.    
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3.3.3. Lazarus’un Diriltilişi  
 

“Beytanya’dan Lazarus adlı bir adam hasta düşmüştü. Meryem’le kız kardeşi Marta 

da oralıydılar. Hasta Lazarus, Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla ayaklarını silen 

Meryem’in kardeşiydi. Kız kardeşler, ‘Ya Rab, sevdiğin kişi hasta’ diye İsa’ya haber 

saldılar. İsa bunu duyunca, ‘Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak’ dedi, ‘Ama Tanrı’nın 

yüceliğini belgeleyecektir. Öyle ki bu hastalıkla Tanrı’nın Oğlu yüceltilsin.’ 

İsa Marta’yı, kız kardeşini ve Lazarus’u severdi. Öyleyken Lazarus’un hastalığını 

duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. (…) İsa oraya vardığında Lazarus’u dört gün 

önce mezara konmuş buldu. Beytanya Yeruşalim’e yakındı; yaklaşık üç kilometre 

uzaklıktaydı. Yahudiler’den birçoğu erkek kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem’i avutmaya 

gelmişlerdi. Marta İsa’nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Marta İsa’ya ‘Ya Rab’ 

dedi, ‘Burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti. Şimdi her ne dilersen Tanrı’nın sana 

vereceğini biliyorum.’ İsa, ‘Kardeşin dirilecek’ dedi. Marta, ‘Son gün, ölülerin dirilişinde 

yeniden dirileceğini biliyorum’ diye yanıtladı. İsa, ‘Diriliş ve Yaşam Ben’im’ dedi, ‘Bana 

iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse bana iman ederse 

sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun?’ Marta, ‘Evet, ya Rab’ dedi, 

‘Senin Tanrı’nın oğlu, dünyaya gelecek Mesih olduğuna iman ettim.’ Bunu söyledikten 

sonra gitti, gizlice kız kardeşi Meryem’i çağırarak haber verdi: ‘Öğretmen burada. Seni 

çağırıyor.’ Meryem bunu işitince kalkıp İsa’yı karşılamaya çıktı. İsa daha kasabaya 

varmamıştı, Marta’nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Evde Meryem’le oturup onu avutan 

Yahudiler, Meryem’in ivedilikle ayağa kalkıp sokağa çıktığını görünce, ağlamak için mezara 

gittiğini sanarak ardı sıra gittiler.   

Meryem İsa’nın bulunduğu yere varıp onu gördü. Ayaklarına kapanarak, ‘Ya Rab’ 

dedi, ‘Burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti.’ İsa hem onun, hem de onunla birlikte gelen 

Yahudilerin ağladıklarını görünce inledi, ruhu derin üzüntüyle sarsıldı. ‘Onu nereye 

yatırdınız?’ diye sordu. ‘Gel de gör, ya Rab’ dediler. İsa ağladı. Bunu gören Yahudiler, 

‘Bakın, ne denli seviyormuş onu!’ dediler. İçlerinden bazıları da, ‘Körün gözlerini açan, 

bunun ölümünü önleyemez miydi?’ yolunda konuştular.  

Bunun üzerine İsa yine derin derin inledi ve mezara yaklaştı. Mezar bir mağaraydı, 

önüne de bir taş koymuşlardı. İsa, ‘Taşı kaldırın’ diye buyurdu. Ölünün kız kardeşi Marta, 

‘Ya Rab, artık kokmuştur; öleli dört gün oldu’ dedi. İsa, ‘Sana, iman edersen Tanrı’nın 

yüceliğini göreceksin demedim mi?’ diye yanıtladı. Taşı kaldırdılar. İsa gözlerini yukarı 

kaldırarak, ‘Ey Baba, beni işittiğin için sana şükrederim’ dedi, ‘Beni her zaman işittiğini 
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biliyorum. Ancak çevrede duran halk için bu sözleri söylüyorum; beni senin gönderdiğine 

iman etsinler diye.’Bunları söyledikten sonra yüksek sesle bağırdı: ‘Lazarus dışarı gel!’ Ölü, 

elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle örtülü, dışarı çıktı. İsa, ‘Onu çözün, bırakın gitsin’ 

dedi.” (Yuhanna 11: 1-44)     

 

Yuhanna’nın aktardığı en uzun anlatılardan biri olarak dikkati çeken 

Lazarus’un Diriltilişi mucizesine Snoptik İncillerde yer verilmemiştir. Öte yandan 

Beytanyalı Lazarus karakterine yalnız Yuhanna İncili’nde değinilirken; Lazarus’un 

kız kardeşleri Marta ve Mecdelli Meryem’in isimlerine Snoptik yazarların konu 

ettikleri başka öykülerde de rastlanmaktadır.306  

    Yuhanna’nın anlatısında, sevdiği bir insanın hastalık haberini almasına 

karşın İsa’nın Beytanya’ya gidişini geciktirmesi ve bu gecikme nedeniyle Lazarus’un 

iyileşemeyerek ölmesi göze çarpan bir noktadır. Dinbilimsel açımlamalarda bu nokta 

üzerinde durularak, “Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak ama Tanrı’nın yüceliğini 

belgeleyecektir. Öyle ki bu hastalıkla Tanrı’nın Oğlu yüceltilsin” sözlerinin bu 

gecikmeyi açıkladığı belirtilmekte ve İsa’nın hastalık haberini aldığında dile getirdiği 

bu tümceleri, Beytanya kentine Lazarus’u ‘diriltmek’ üzere gideceğinin ön belirtisi 

olarak yorumlanmaktadır.307  

Lazarus’un Diriltilişi mucizesinde İsa ile Marta arasında geçen konuşma (11: 

20-27), anlatının en önemli bildirilerinden birini oluşturmaktadır. İsa’nın “Diriliş ve 

Yaşam Benim” ifadesi üzerine temellenen açımlamalarda,308 İsa tarafından sunulan 

‘sonsuz yaşam’ olgusu anlatının kilit noktası kabul edilmektedir. Bu bağlamda, 

Yuhanna’nın aktardığı öykü, bir mucize olmanın yanı sıra sonsuz yaşam öğretisini 

ele alan bir İncil meseline dönüşmüştür.309 Nitekim Snoptik metinlerde de diriltme 

mucizelerine değinilmesine karşın, özellikle Lazarus’un Diriltilişi mucizesi bedenin 

                                                 
306 Söz konusu öyküler şunlardır: “Ferisi Simun’un Evinde Yemek” (Matta 26: 6-12; Markos 14: 3-8; 
Luka 7: 36-50; Yuhanna 12: 1-7), “İsa, Meryem ve Marta’nın Evinde” (Luka 10: 38-42), “İsa’nın 
Çarmıha Gerilişi, İndirilişi ve Mezara Konuşu” (Matta 27: 33-58; Markos 15: 22-46; Yuhanna 19: 17-
37), “Mezar Başında Üç Meryem” (Matta 28: 1-8; Markos 16: 1-8; Luka 24: 1-11; Yuhanna 20: 1-9), 
“Dokunma Bana / Noli me Tangere” (Yuhanna 20: 11-18).    
307 Lockyer, a.g.e., s. 227. 
308 Hill, a.g.e., s. 156-57;  Bevan, a.g.e., s. 80; Loos, a.g.e., s. 580; Schiller, a.g.e., Vol.I, s. 181.  
309 Twelftree, a.g.e., s. 216. 
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dirilişi olgusundan hareketle, Hıristiyan düşüncesindeki ruhsal kurtuluş umudu ve 

ölümsüzlük doktrinini sembolize etmektedir.310 

İncil yazarı öykünün sonunda olaya tanıklık eden birçok Yahudi’nin İsa’ya 

iman ettiğini; ancak İsa’nın mucizelerine genellikle öfkelenerek tepki veren 

Ferisilerin bu kez Kurul’u toplayarak İsa’nın ölmesi gerektiğine karar verdiklerini 

belirtmiştir. Metindeki bu detay nedeniyle söz konusu mucize, Ferisilerin aldığı 

kararın ardından gerçekleşecek olan İsa’nın ölümüyle doğrudan 

ilişkilendirilmektedir. Öte yandan Lazarus’un yeniden yaşama dönüşü gibi İsa’nın 

ölümü de dirilişiyle sonuçlanacaktır. Bu noktadan hareketle, Hıristiyanlığın erken 

dönemlerinden itibaren Lazarus’un Diriltilişi mucizesi, İsa’nın Dirilişi ve Son Yargı 

gününde bütün ölülerin dirilişi temalarının ön belirimi olarak kabul edilmektedir.311     

 

Gösterim Biçimleri: 

Hıristiyan düşüncesindeki sembolik anlamı bağlamında Batı ikonografisinde 

önemli bir rol üstlenen Lazarus’un Diriltilişi, İsa’nın, Batı sanatının her evresinde ve 

en sık işlenen mucizesidir. Bedenin dirilişi, ruhsal kurtuluş umudu, yeniden doğuş, 

sonsuz yaşam gibi Hıristiyanlığın temel doktrinlerini simgeleyen bu tema, İsa’nın 

Dirilişi’nin ön belirimi kabul edilişi nedeniyle de büyük önem kazanmıştır. Sahnenin 

katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında en sık rastlanan Kutsal Kitap temaları 

arasında yer alışı, erken dönemde baskı altında yaşayan Hıristiyanlar için diriliş 

umudunun somut bir ifadesi olarak yorumlanışına bağlanmaktadır.312 Lamberton, 

Roma katakomp resimlerini ele aldığı çalışmasında bu mucizenin yaygın bir tema 

haline gelişini şu sözlerle açıklamaktadır:      

 
“Lazarus’un Diriltilişi, ilk Hıristiyanlar için bir işaretti. Onların ölümlü bedenleri de 

bir gün tıpkı Lazarus gibi katakompların galerilerinde yer alacak ve Lazarus’a mezarından 

                                                 
310 Morey, a.g.e., s.6; Paul Corby Finney, The Invisible God: The Earliest Christians on Art, 
Oxford, Oxford University Press, 1994, s. 198; Andre Grabar, Christian Iconography: A Study of 
Its Origins, Princeton, Princeton University Press, 1968, s. 10; C.R. Morey, Early Christian Art: An 
Outline of the Evolution of  Style and Iconography in the Sculpture and Painting from Antiquity 
to the Eighth Century, New Jersey, Princeton University Press, 1942, s. 62; Billon, a.g.e., s. 9.  
311 Loos, a.g.e., s. 589; Lockyer, a.g.e., s. 230; Schiller, a.g.e., s. 181; Jameson, Eastlake, a.g.e., s. 
348. 
312 Schiller, a.g.e., s. 181. 
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çıkmasını söyleyen aynı güç onları da ölümsüzlüğe çağıracaktı. Bu temanın katakomp 

sanatında yaygın bir biçimde işlenmesi hiç şaşırtıcı değildir. Bu sahne, bedenin dirilişi ve 

ölümsüzlük umudunun bir sembolüydü.”313  

 
Günümüze ulaşan en erken tarihli örneği Priscilla Katakompu’ndaki fresk (II. 

yüzyılın ilk yarısı)314 olan Lazarus’un Diriltilişi sahnesinin Batı sanatındaki gelişim 

süreci incelendiğinde, kompozisyon şemasındaki değişimler açısından sahneye 

katılan figürlerin belirleyici rol üstlendiği göze çarpmaktadır. Bu noktadan hareketle 

söz konusu mucizenin gösterim biçimleri üç başlık altında sınıflandırılabilir: 

Kalıp I: 

Katakomp resimlerinde karşımıza çıkan bu sahne şeması, erken dönem 

sembolizminin yalın betimleme anlayışı doğrultusunda İncil anlatısının barındırdığı 

üç motifi bir araya getirmektedir: İsa, Lazarus ve mezar. II. yüzyıldan beş, III. 

yüzyıldan yedi, IV. yüzyıldan ise kırk bir fresk315 örneğinin bulunduğu bu gösterim 

biçiminde, İsa’nın elindeki asa ile bedeni sargılar içinde mezarın girişinde durmakta 

olan Lazarus’u diriltişi betimlenmiştir (Resim 130). Bazı örneklerde asa taşımayan 

İsa’nın elini yetkinlikle kaldırdığı, bedeninin tümü sargılı olmayan Lazarus’un ise 

mezardan dışarı doğru bir adım attığı görülmektedir (Resim 131).  

Küçük bir mumyayı andıran Lazarus’un vücudunu saran kefen sargıları içinde 

ve mezara dik yerleştirilmiş olarak gösterilişi, dönemin Yahudi ölü gömme 

geleneğine uygun bir betimleme anlayışı ortaya koymaktadır.316 Yuhanna İncili’nde 

geçen “Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle örtülü, dışarı çıktı” tümcesi 

(11: 44) de bu gösterim motifine kaynaklık etmektedir. Ölünün gömülme biçimi 

noktasında Yahudi gelenekleri ve İncil metnindeki anlatıyı referans alan bu 

betimleme anlayışı, mezarın gösterimi söz konusu olduğunda farklı bir yol izlemiştir. 

Yahudilerin geleneksel gömü yerinin kayaya oyulmuş mezar olması317 ve 

Yuhanna’nın (11: 38) üzeri taşla örtülü bir mağaradan söz etmesine karşın, 

Lazarus’un mezarı Roma tapınaklarını andıran küçük bir mimarı yapı (aedicula) 
                                                 
313 Lamberton, a.g.e., s. 106. 
314 A.e., s. 107; Smith, a.g.e., s. 110. 
315 Lamberton, a.g.e., s. 107. 
316 Yahudilerin ölüyü bir mumya gibi sargılaması, Mısır kültüründen etkilenmelerine bağlanmaktadır. 
Bkz.: Smith, a.g.e., s. 110; Schiller, a.g.e., s. 182; Trench, a.g.e., s. 459.  
317 Smith, a.g.e., s. 110. 
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olarak tasarlanmıştır. Genellikle alınlıklı ve iki sütunlu bir cephenin oluşturduğu bu 

yapı, kimi zaman merdivenlerle ulaşılan bir düzenleme biçimindedir (Bkz: Resim 

130). Lazarus’un Diriltilişi sahnelerinde ilk altı yüzyıl boyunca rastlanan bu motif, 

Helenistik dönemin tapınak mezarlarının tasarımına bağlanmaktadır.318    

Kalıp II: 

Batı sanatının IV. ve V. yüzyıllarında, İsa’nın ayakları dibinde diz çöken 

Lazarus’un kız kardeşlerinden birinin kompozisyona katıldığı betimlere 

rastlanmaktadır. Doğu ikonografisinde görülmeyen bu tek kadın figürü, özellikle 

Roma lahitleri (Resim 132) ve Milano bölgesine ait İncil kapağı kabartmalarında 

(Resim 133) sahneyi karakterize eden bir gösterim motifidir.319 Kalıp I’de belirtilen 

mezar tipinin sürdürüldüğü bu sahne şemasında, kompozisyona katılan kız kardeşin 

Yuhanna İncili’nde (11: 32) İsa’nın ayaklarına kapandığı belirtilen Mecdelli Meryem 

olduğu320 görüşü benimsenmiştir. Yaklaşık olarak iki yüzyıl varlığını sürdüren321 bu 

gösterim biçiminde, genellikle bir havari İsa’ya eşlik etmektedir.   

Kalıp III: 

Doğu ikonografisinde VI. yüzyıldan itibaren erken dönemin sembolik 

betimleme anlayışı terk edilerek, Yuhanna İncili’nde aktarılan öykünün bütün 

motiflerini kompozisyona taşıyan bir gösterim biçimi kullanılmaya başlanmıştır. İlk 

örneğine Rossano İncili’nde rastlanan bu kalıp, temel özelliklerine sadık kalınarak 

Doğu ikonografisinde XV. yüzyıla değin sürdürülmüştür.322 Rossano İncili’ndeki 

minyatür, -erken dönemde görülen mezar tipi yerine- Lazarus’un mezarının İncil 

metni ve Yahudi geleneklerine uygun olarak üzeri taşla örtülü, mağara benzeri bir 

oyuk biçiminde gösterildiği ilk örnek olması açısından da önem taşımaktadır.     

                                                 
318 A.e., s. 110; Schiller, a.g.e., s. 182. 
319 Smith, a.g.e., s. 111-12. 
320 A.e., s. 112; Schiller, a.g.e., s. 182; Jameson, Eastlake, a.g.e., s. 348. 
321 Lamberton, kız kardeşlerden birinin kompozisyona katıldığı sahne şemasının iki yüzyılın (IV.-V. 
yy.lar) ardından terk edilişini, erken dönemin sembolik betimleme anlayışı önünde bir engel 
oluşturmasına bağlamaktadır: Bkz.: Lamberton, a.g.e., s. 105. Öte yandan söz konusu kalıp, IX. 
yüzyıla ait Andrews Diptiği’nde yeniden karşımıza çıkmaktadır. Ancak İsa’nın altı mucizesinin 
işlendiği bu diptik, erken dönemin ardından kız kardeşlerden birinin gösterildiği sahne şemasını 
izleyen tek örnektir ve bazı araştırıcılar tarafından V. yüzyıla ait bir kabartmanın kopyası olarak kabul 
edilmektedir. Bu konuda bkz.: John Beckwith, The Andrews Diptych, London, Victoria and Albert 
Museum, HM Stationery Office, 1958.      
322 Smith, a.g.e., s. 121. 
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Karolenj döneminden itibaren Batı sanatında da benimsenen bu sahne şeması, 

kimi örneklerde detaylarda bazı değişiklikler olmakla birlikte, Lazarus’un Diriltilişi 

mucizesinin klasik gösterim biçimini oluşturmaktadır. Egberti Codexi’nde yer alan 

minyatür, Yuhanna’nın anlatısındaki bütün figürleri bir araya getirerek söz konusu 

betimleme anlayışının Batı ikonografisindeki ilk örneklerinden birini vermektedir. 

Sahnenin sol yanında İsa ve havarileri, ortada İsa’nın ayakları dibinde diz çöken iki 

kız kardeş Mecdelli Meryem ve Marta, sağ yanda ise yalnız yüzü açıkta kalan, 

sargılar içindeki Lazarus ile onun arkasında olaya tanıklık edenler görülmektedir 

(Resim 134). Minyatür ustası, mezarın gösteriminde İncil metnine sadık kalmayarak 

Lazarus’u bir tabut içinde –aynı zamanda ayakta!- resmetmiştir. Dirilen Lazarus’un 

arkasında tabutun kapağını kaldıran, ölünün kokması nedeniyle burnunu kapatan 

figürler dikkati çekmektedir. Bu figürlerin sahneye katılışı, Yuhanna İncili’nde 

değinilen bazı detaylarla ilişkilidir. İsa’nın “Taşı kaldırın” deyişi, tabutun kapağının 

kaldırılışı biçiminde, Marta’nın “Ya Rab, artık kokmuştur, öleli dört gün oldu” 

tümcesiyse burnunu kapatan bir figürle temsil edilmiştir.  

      III. Otto İncili’ndeki minyatürde (Resim 135), kompozisyon ikiye 

ayrılarak, üst kısımda diriltiliş mucizesi, altta ise bakışlarını yukarıya doğru 

yöneltmiş biçimde bu dirilişe tanıklık edenler gösterilmiştir. Egberti Codexi’nden 

farklı olarak Doğu ikonografisinde görülen mağara benzeri oyuk biçimindeki mezar 

motifine yer verilmiş; bununla birlikte Lazarus mezarın önünde yer alan bir tabut 

üzerinde resmedilmiştir. İçlerinden biri, arkasına dönerek dirilen Lazarus’a bakmakta 

olan kız kardeşlerin oldukça küçük boyutlarda gösterilişi dikkati çekmektedir. Arka 

planda, İsa’nın başının üzerinde, III. Otto İncili’nde işlenen birçok temada rastlandığı 

gibi, olayın geçtiği kenti (Beytanya) belirten mimari bir düzenleme karşımıza 

çıkmaktadır. 

III. Heinrich İncili’nin ustası, şeritler halinde düzenlediği İncil sayfasında 

öykünün dört aşamasını betimlemiştir (Resim 136). Kompozisyonun üst kısmında, 

iki kız kardeşin yatağında uzanan Lazarus’a refakat edişi ve hastalık haberinin İsa’ya 

bildirilişi; ortada havarileriyle birlikte Beytanya kentine varan İsa’nın Meryem ve 

Marta tarafından karşılanışı; alt kısımda ise İsa’nın Lazarus’u diriltişi görülmektedir. 

Egberti Codexi ve III. Otto İncili ile karşılaştırıldığında bu minyatürde bazı gösterim 

farklılıkları göz çarpmaktadır. İsa’nın önünde, diz çökmüş olarak betimlenen iki kız 
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kardeş bu kez İsa’nın arkasında ve ayakta; tabutun üzerinde ayakta gösterilen 

Lazarus ise tabuttan kalkmak üzereyken resmedilmiştir.    

Sant’Angelo in Formis Kilisesi fresk çevriminde yer alan örnek, Yuhanna 

İncili’ndeki anlatıyı izleyerek mağara girişine benzeyen bir mezar betimi 

sunmaktadır (Resim 137). Bu fresk, İncil yazarının değindiği başka detayların da 

sahneye eklenişi açısından dikkat çekicidir. Lazarus’un iki yanında burunlarını 

kapatan ve mezarı örten taşı kaldıran iki figür, aynı zamanda Lazarus’un sargılarını 

çözerken görülmektedir (Yuhanna 11: 44). Ayrıca İsa ile havariler arasında, 

yüzündeki memnuniyetsiz ifadeyle göze çarpan figür, olaya tanıklık eden 

Ferisilerden323 biri olarak sahneye katılmıştır. Resmin ön planında betimlenen üç 

küçük mimari düzenleme ise kent dışındaki gömü mekanlarını simgelemektedir.324  

Duccio, İsa’nın yaşamından sahnelere yer verdiği Maesta’sında predella 

bölümünün arka panosunda bu mucizeyi de resmetmiştir. İsa ve havarilerinin 

gösteriminde geleneğe bağlı kalan sanatçı, kız kardeşlerin duruş ve jestlerinde 

yenilikçi bir betimleme anlayışı sergilemektedir (Resim 138). Kırmızı giysisiyle göze 

çarpan Mecdelli Meryem325, İsa’nın ayakları dibinde diz çökmüşken, tanıklık ettiği 

mucize nedeniyle şaşkınlığa uğrayarak bir elini kaldırmış biçimde İsa’ya doğru 

bakan Marta, ayakta gösterilmiştir. Sanatçının sargıların çözülüşü motifine yer 

vermeyişi, bununla birlikte Lazarus’u doğrudan İsa’ya bakarken betimleyişi, ölünün 

henüz dirildiğine işaret eden bir gösterim biçimi olarak yorumlanmıştır.326 

Duccio’nun bu yapıtta ortaya koyduğu betimleme anlayışı, daha sonraki Siena Ekolü 

sanatçıları tarafından benimsenerek, Lazarus’un Diriltilişi sahnelerinde izlenen bir 

kalıp halini almıştır.327  

Giotto (1305-6; Resim 139), Fra Angelico (1450), Benozzo Gozzoli (1497) 

gibi Erken Rönesans sanatçıları, mezarın mağara benzeri oyuk biçiminde ve kız 

kardeşlerin ikisinin de diz çökmüş olarak gösterildiği betim tipini sürdürmüşlerdir. 

                                                 
323 Schiller, a.g.e., s. 185. 
324 A.e. 
325 Diz çökmüş kız kardeşin Mecdelli Meryem olarak tanımlanışı, Maesta’da yer alan “Noli me 
Tangere”, “Mezar Başında Üç Meryem” gibi başka sahnelerde de aynı kırmızı giysisi ile 
betimlenişinden kaynaklanır.  
326 Ruth Wilkins Sullivan, “Duccio’s Raising of Lazarus Reexamined”, The Art Bulletin, Vol. 70, 
1988, s. 377. 
327 A.y. 



 158

Öte yandan aynı süreçte XIV. yüzyıldan itibaren, Yahudi geleneklerine bağlanan 

betimleme anlayışı terk edilerek –günümüzde de sürdürüldüğü biçimde- ölünün 

mezara yatay olarak yerleştirildiği gösterim motifi benimsenmiş, mağara benzeri 

oyukların yerini lahit ya da tabut biçimindeki mezar betimi almıştır. Burada söz 

konusu edilen bazı erken Rönesans yapıtları bir yana bırakılırsa, Rönesans ve 

sonrasına ait Lazarus’un Diriltilişi sahnelerinde bu yeni betimleme anlayışına bağlı 

kalındığı görülmektedir.  

Mezar tipinin değiştiği sahne şemasının en erken örneklerinden birine 

Giovanni da Milano’nun Santa Croce Kilisesi, Rinuccini Şapeli fresklerinde (1365) 

rastlanmaktadır. Mecdelli Meryem’in yaşamından öykülerin resmedildiği duvarda 

yer alan fresk, dönemin aynı temayı işleyen yapıtlarından oldukça farklı bir 

kompozisyon sunuşuyla dikkati çekmektedir (Resim 140). Sahnenin merkezinde ve 

diğer figürlerden daha yüksek bir noktada görülen İsa’nın önünde lahit benzeri derin 

bir tabut betimlenmiştir. Yüzü dışında bütün vücudu kefenle örtülü olan Lazarus, bir 

adımını tabutun kenarına atmış biçimde mezardan çıkmak üzeredir. Bu gösterim 

biçimi ile İsa’nın Dirilişi sahneleri arasında benzeşim kurulmaktadır.328 Öte yandan 

İsa kendi gücüyle mezardan çıkarken; Rinuccini Şapeli’ndeki freskte Lazarus iki 

havarinin desteğiyle mezarı terk etmektedir. Milano’nun yapıtı, İsa ve Lazarus’un 

yerleştirilişi açısından da yenilikçidir. İsa, dirilen Lazarus’un arkasındadır ve iki 

figürün bakışları -alışılagelen gösterimden ayrılarak- birbirlerine yönelmemiştir. 

 Flaman sanatında XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mezarın başında ya 

da bir kenara itilmiş mezar taşı üzerinde oturan Lazarus motifinin yaygınlaştığı; 

mezarın ise genellikle içeri gömük biçimde tasarlandığı görülmektedir. Ouwater’ın 

1450-55 yıllarına tarihlendirilen yapıtı, kaldırılan mezar taşı üzerinde oturmakta olan 

Lazarus figürü ile söz konusu gösterim biçimini örneklemektedir (Resim 141). 

Sanatçı, dirilen Lazarus’u sargılar içinde değil, başı ve gövdesi çıplak, belden aşağısı 

ise beyaz bir bezle örtülü olarak ve yüzü izleyiciye dönük biçimde betimlemiştir.329 

Mezar ve Lazarus’un gösterimine ilişkin özelliklerinin yanı sıra Ouwater’ın yapıtı, 

öncelikle sahneyi dış mekandan iç mekana taşıması ile dikkati çekmektedir. Bir 
                                                 
328 Meiss, a.g.e., s. 32; Schiller, a.g.e., s. 185. 
329 Lazarus’u mezar taşı üzerinde oturmuş ve izleyiciye dönük olarak betimleyen örnekler ile İsa’nın 
bir lahit üzerinde otururken resmedildiği İsa’nın Dirilişi sahneleri arasında gösterim biçimi açısından 
bir benzerlik söz konusudur. Bkz.: Schiller, a.g.e., s. 185. 
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kilisenin koro yerini andıran mekanın merkezinde Lazarus; sol yanda İsa, havariler, 

Marta ve diz çökmüş Mecdelli Meryem; sağda mucizeye tanıklık eden Yahudiler 

görülmektedir. Kompozisyonun merkezine yerleştirilen Petrus, bu iki geleneksel 

grup arasında ilişki kuran figür olarak, inançlılar ve inançsızları ayıran bir rol 

yüklenmiştir.330 Söz konusu betimleme anlayışı nedeniyle, sanatçının sahneyi Son 

Yargı temasının bir temsiline dönüştürdüğü331 görüşü öne sürülmüştür. Bu noktada 

güçlü bir anlatımla farklılıkları vurgulanan iki grup, Son Yargı sahnelerinde 

ayrıştırılan iyiler ve kötüler; merkezde yer alan Petrus ise günahları tartan Mikhael 

ile özdeşleştirilmiştir. Arka planda, kilise duvarının ardında görülen kalabalık ise 

dirilen insanları temsil etmektedir.332 Yapıtı Son Yargı sahneleriyle ilişkilendiren bu 

yaklaşıma göre, Ouwater, öyküde geçen İsa ile Marta arasındaki konuşmayı 

(Yuhanna 11: 23-25) sahneye taşımayı amaçlamıştır. 

Kuzey Rönesansı’nın önemli temsilcilerinden Geertgen tot Sint Jans’ın 1480-

90 yıllarına tarihlenen yapıtında, yine gövdesi çıplak betimlenen Lazarus bu kez bir 

lahit içinde oturmakta ve ellerini kavuşturmuş biçimde İsa’ya doğru bakmaktadır 

(Resim 142). Ön planda diz çöken figürler arasında, kız kardeşlerden birinin yanı sıra 

iki vakıfçının varlığı dikkati çekmektedir. Sanatçı yapıtın arka planında görülen 

manzarada Beytanya kentine varan İsa’nın iki kız kardeş tarafından karşılanışını 

resmetmiştir.  

Lazarus’un Diriltilişi sahnelerinin geç Ortaçağ örneklerinden itibaren,333 

Lazarus’u vücudunun tamamı sargılar içinde gösteren geleneksel betimleme anlayışı 

terk edilmeye başlanmış, buna bağlı olarak sargıların çözülüşü motifi kimi zaman 

bütünüyle ortadan kalkarken (Bkz. Resim 140, 141, 142),  kimi zaman ise 

Lazarus’un yalnız ellerindeki bağın çözülüşü biçiminde yeniden yorumlanmıştır. Söz 

konusu ikinci gösterim biçiminin izlendiği bazı yapıtlarda, sanatçıların sahneye 

ekledikleri şaşırtıcı bir motif dikkat çekicidir. En erken örneklerinden birini Nicolas 

Froment’in 1461 tarihli altar resminin oluşturduğu (Resim 143) ve Kuzey Rönesansı 

                                                 
330 Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character, Vol. I, Cambridge-
Massachusetts, Harvard University Press, 1958, s. 320.  
331 A.e., James E. Snyder, “The Early Haarlem School of Painting: I. Ouwater and the Master of the 
Tiburtine Sibyl”, The Art Bulletin, Vol. 42, 1960, s. 41; Schiller, a.g.e., s. 185. 
332 Snyder, a.g.y., s. 41. 
333 Schiller, a.g.e., s. 186. 
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ustaları  (Resim 144, 145) tarafından da izlenen bu betimleme anlayışında, 

Lazarus’un ellerindeki bağı çözen figür olarak havari Petrus karşımıza çıkmaktadır.  

Ouwater ve Geertgen tot Sint Jans’ın yapıtlarında, diğer havarilerle 

karşılaştırıldığında Petrus’un daha ön plana çıkan bir figür olduğu görülmekteydi; 

ancak XV. ve XVI. yüzyılların sanatçıları bu havariye yeni bir rol yüklemişlerdi. 

Yuhanna İncili’nde elleri ve ayakları sargılarla bağlı olan Lazarus için İsa’nın “Onu 

çözün, bırakın gitsin” dediği belirtilmiş; sargıların kim tarafından çözüldüğüne 

ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Nitekim Lazarus’un Diriltilişi sahnesinin 

önemli gösterim motifleri arasında bulunan, mezar taşını kaldıran, burunlarını 

kapatan ya da sargıları çözen figürler, genellikle belirli bir İncil karakteri olarak 

betimlenmemiştir. Öte yandan havariler ise çoğu kez İsa’nın ardında ve gerçekleşen 

mucizeyi izlerken sahneye katılmıştır. Bu noktada Petrus’a verilen yeni rolün 

kaynağına ilişkin bir soru gündeme gelmektedir. Geç Ortaçağ ikonografisinin 

biçimlenmesinde dinsel tiyatro metinlerinin etkisine değinen Émile Mâle, söz konusu 

betimleme anlayışına XV. yüzyılın gizem oyunlarının kaynaklık ettiğini öne 

sürmektedir. Yazar, görüşünü desteklemek için Jean Michel’in kaleme aldığı Passion 

adlı oyundan bir alıntıya yer vermiştir:334  

İsa, Lazarus’u çözmelerini söylediğinde, Andreas seslenir:   

Kardeşlerim, bu adamı çözmemize izin verin.”    

Ardından Petrus ekler:  

“Çözülmesine izin verin, Üstad bunu emrediyor.” 

Mâle tarafından öne sürülen bu yaklaşıma katkı olarak başka bir metinden söz 

etmek gerekir. Havarilerin Lazarus’un sargılarını çözme görevini üstlenişi, esasen 

XV. yüzyılın dinsel tiyatro metinlerinden önce Meditasyonlar’da rastlanan bir 

motiftir.335 Dolayısıyla havarilerin İsa’nın mucizesine tanıklık eden izleyiciler 

konumundan çıkarılarak sahnenin etkin aktörleri haline getirilişi, yazınsal açıdan 

gizem oyunlarından daha erken bir tarihe dayanmaktadır. Bu geç XIII. yüzyıl 

metninin (Meditasyonlar)ardından belirli bir havari figürü üzerine odaklanan XV. 

                                                 
334 Mâle, a.g.e., s. 53.  
335 Pseudo-Bonaventura, a.g.e., s. 301. “(…) Lazarus dirilerek mezardan çıktı, ama vücudu hala 
sargılarla bağlıydı. İsa’nın emri üzerine havariler onu çözdü (…)”    
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yüzyılın gizem oyunları, Lazarus’un ellerindeki bağları çözen kişi olarak Petrus’un 

gösterildiği bir betim tipinin ortaya çıkışına kaynaklık etmiştir.  

Lazarus’un Diriltilişi temasının ikonografisi söz konusu olduğunda, Genç 

Lucas Cranach’ın Nordhausen belediye başkanı Michael Meyenburg (1491-1555) 

anısına gerçekleştirdiği 1558 tarihli yapıtı,336 ortaya koyduğu farklı sahne şemasıyla 

değinilmesi gereken örneklerden birini oluşturmaktadır (Resim 146). Arka planında 

bir kent manzarası ve kiliseyi çağrıştıran bir mimarinin görüldüğü yapıt, içeri gömük 

mezar ve mezar başında oturan Lazarus figürü ile Kuzey resmindeki betimleme 

anlayışını izlemektedir. Sahnenin geleneksel karakterleri dışında kompozisyona 

katılan figürler, siyah giysiler içinde gösterilmeleri nedeniyle göze çarpmaktadır. Ön 

planda diz çökmüş biçimde Meyenburg ailesi (solda Michael Meyenburg ve oğulları; 

sağda Meyenburg’un ilk ve ikinci karısı ile kızı), kompozisyonun sol yanında 

kümelenmiş olan grupta ise, aralarında Martin Luther ve Erasmus’un da bulunduğu 

Reform hareketinin önemli temsilcileri337 betimlenmiştir. Cranach yapıtında, bir 

sanatçı olarak kendisinin de desteklediği Reform hareketinin önderlerini İsa’nın 

mucizesine tanıklık eden figürler haline getirerek, sahneyi Reform düşüncesinin 

simgelendiği338 bir temaya dönüştürmüştür.  

* * * 

Hıristiyan düşüncesinin temel doktrinlerinden diriliş olgusunu sembolize eden 

Lazarusun Diriltilişi, Karşı-Reformasyon hareketi ve sonrasında da Batı 

ikonografisinde en sık işlenen temalar arasında yer almayı sürdürmüştür. Bu sürece 

ait örneklerde, mucize, kimi zaman kalabalık bir insan topluluğunun tanıklığında, 

kimi zaman ise öykünün ana karakterlerinin huzurunda gerçekleşmektedir. Özellikle 

Barok sanatçıların yapıtları (örneğin; Rembrandt, 1630), Lazarus’un bedeninin 

betimlenişindeki etkileyici anlatımla seçkinleşmektedir.  

                                                 
336 II. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde zarar gören bu yapıtın kopyası Berlin, Gemaldegalerie’de 
sergilenmektedir.  
337 Bu grupta yer alan figürler, sağdan sola; Philippus Melanchthon, Kapsar Cruciger, Justus Jonas, 
Erasmus, Johann Bugenhagen; Martin Luther’in arkasındakiler ise Georgius Spalatinus ve Johann 
Foerster olarak tanımlanmaktadır. Bkz.: Desiderius Erasmus v.d., The Correspondence of Erasmus: 
Letters 1658 to 1801, Toronto, University of Toronto Press, 1974, s. 39. 
338 Schiller, a.g.e., s. 186. 
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SONUÇ 

Kanonik İncillerde konu edilen İsa’nın mucizeleri, bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde Batı ikonografisinde yer alan İncil temalarının önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. İsa’nın mucizelerini gösterim biçimleri ve anlam boyutu 

bağlamında ayrı başlıklar altında ele alan bu çalışma, Hıristiyan sanatının 

başlangıcından Karşı Reformasyon’a kadar her mucize temasının Batı sanatındaki 

gelişim çizgisi üzerine odaklanmıştır.  

Hıristiyan öğretisinin ana metinlerini kaleme alan Kilise Babalarının 

açımlamaları üzerine temellenen erken Hıristiyan düşüncesi, Kilise’nin doktrinlerinin 

temsil edildiği bir sanat anlayışı üretmiştir. Bu yaklaşım doğrultusunda erken dönem 

sanatı, özellikle Hıristiyanlığın iki temel doktrini olan ‘kurtuluş’ ve ‘Ökarist’ 

(komünyon) olgularını sembolize eden Kutsal Kitap temalarını konu etmektedir. 

Katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında işlenen bu temalar incelendiğinde, 

betimlenen sahnelerin büyük çoğunluğunu İsa’nın mucizelerinin oluşturduğu 

görülmektedir. Mucizeler bu süreçte yinelenerek çevrim halinde işlenen İncil 

anlatıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Thomas F. Mathews erken Hıristiyan 

ikonografisiyle ilgili araştırmasında mucizelerin yaygın bir tema haline gelişini şu 

tümceyle açıklar: “Mucizelerin yinelenerek sık biçimde betimlenmesinin nedeni, 

sanatçıların söyleyecek sözlerinin tükenişi değildir; söylemek istediklerini kusursuz 

biçimde ifade edenin bu temalar olmasıdır.”1 Yazarın da belirttiği gibi,  erken 

dönemde işlenen mucizeler (Lazarus’un Diriltilişi, Ekmek ve Balıkların 

Çoğaltılması, Kana Düğünü, Kötürümün İyileştirilmesi, Körün İyileştirilmesi, 

Kanamalı Kadının İyileştirilmesi, Yairus’un Kızının Diriltilişi, Nainli Dul Kadının 

Oğlunun Diriltilişi), Kilise’nin temel ilkelerini sembolize eden yaklaşımın İncil 

metnindeki en önemli karşılığı, ifadesi niteliğindeydi.    

Erken Hıristiyan sanatında betimlenen diriltme ve iyileştirme mucizeleri, 

kurtuluş olgusuyla ilişkilendirilmiş; özellikle Lazarus’un Diriltilişi, sembolik açıdan 

ölümden sonra bedenin dirilişi inancı ve ruhsal kurtuluş umudunun ifadesi olarak 

katakomp resimleri ve lahit kabartmalarında en sık rastlanan İncil teması halini 

                                                 
1 Thomas F. Mathews, The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton, 
Princeton University Press, 2003, s. 62.  
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almıştır.2 Doğa mucizeleri başlığı altında değerlendirilen Kana Düğünü ile Ekmek ve 

Balıkların Çoğaltılması temaları ise başka bir temel doktrin olan Ökaristik 

sembolizmi temsil etmektedir.  Kaynak olarak Yuhanna İncili’ne bağlanan3 Ökaristik 

olgu, özellikle erken dönem sanatı açısından en iyi ifadesini söz konusu mucizelerde 

bulmaktadır. Bu mucizelerde anlatının temelini oluşturan ekmek ve şarap, İsa’nın 

bedenini ve kanını; balık ise özellikle Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde doğrudan 

İsa’yı -aynı zamanda Hıristiyanlığı- sembolize eden öğeler olarak yorumlanmış, bu 

nedenle söz konusu mucizelere Ökaristik bir anlam yüklenmiştir. Öte yandan iki 

mucizenin ortaya çıkardığı ekmek ve şarap imgelerinin birlikteliği, Son Akşam 

Yemeği’ndeki litürjik olgunun ön-belirimi olarak Ökaristik sembolizmin kaynağını 

oluşturmaktadır.  

Erken Hıristiyan düşüncesindeki sembolizm, bu dönem sanatında işlenen 

Kutsal Kitap temalarının belirlenmesinde etkili olduğu gibi dönemin betimleme 

anlayışının oluşumunda da en önemli etmen konumundadır. Sembolist yaklaşımın 

önerdiği betimleme anlayışı, işlenen dinsel temanın tanınabilirliği açısından zorunlu 

öğelerin sahneye taşınması olarak açıklanabilir. Bu ‘yalın’ gösterim biçimi, bazı 

araştırıcılar tarafından “katakomp sembolizmindeki yalınlık ilkesi”4 olarak 

tanımlanmaktadır. Bu döneme ait mucize betimleri incelendiğinde, yalınlık ilkesi 

doğrultusunda İncil anlatılarının barındırdığı motiflerden belirli figür ya da öğelerin 

sahneye taşındığı görülmektedir. Örneğin, Lazarus’un Diriltilişi sahneleri İsa, 

Lazarus ve mezar; Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması, İsa ve ekmek sepetleri; Kana 

Düğünü ise İsa ve küplerin gösterimiyle sınırlandırılmış, böylece sembolik anlatım 

dili güçlendirilmiştir.  

Kutsal Kitap temalarının bütününde, konumuz bağlamında ise mucize 

sahnelerinde görülen ve Hıristiyan sanatının erken dönemine egemen olan yalın 

betimleme anlayışı, yaklaşık olarak IX.-X. yüzyıllardan itibaren değişim sürecine 

                                                 
2 Bu kurtuluş teması, erken dönem sanatında görülen birçok Tevrat öyküsü (Nuh’un Tufan’dan 
kurtuluşu, İshak’ın İbrahim tarafından kurban edilmekten kurtuluşu, Danyel’in aslanlardan kurtuluşu 
v.d.) için de söz konusudur. Öte yandan, Panofsky’nin “Herakles” figüründe örneklediği gibi, Ortaçağ 
sanatında bazı mitolojik temalar bile kurtuluş alegorisine dönüştürülmüştür. Bkz.: Erwin Panofsky, 
Meaning in the Visual Arts, Garden City, New York,  Doubleday, 1955, s. 42.     
3 Clark D. Lamberton, Themes From St. John Gospel in Early Roman Catacomb Painting, 
Princeton, Princeton University Press, 1920, s. 3. 
4 A.e., s. 119. 
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girmiş, İncil anlatılarının barındırdığı bütün motifleri sahneye taşıyan ve öyküleyici / 

tarihsel (narrative / historical)5 olarak tanımlanan betimleme tipi ortaya çıkmıştır. İlk 

örneklerine VI. yüzyılda Doğu ikonografisine ait kitap resimlerinde rastlanan ve 

ardından Batı sanatı tarafından da benimsenen bu betimleme anlayışı, mucizelerin 

gösterim biçimlerine yeni bir soluk getirmiştir. Örneğin, erken dönemde salt temanın 

tanınabilirliğini sağlayan motiflerden oluşan Ekmek ve Balıkların Çoğaltılması 

sahnelerine doyurulan kalabalık; Kana Düğünü sahnelerine Meryem, hizmetçiler, 

ziyafet masası; Lazarus’un Diriltilişi sahnelerine Mecdelli Meryem ve Marta, mezar 

taşını kaldıran, Lazarus’un sargılarını çözen figürler gibi mucize öykülerinin 

barındırdığı başka motifler de katılmıştır. Böylece ele alınan temanın sembolik 

açılımının yanı sıra anlatımsal boyutu da sahnede yerini almıştır.  

Öte yandan erken Ortaçağ sanatı, Kutsal Kitap temalarının işlendiği 

malzemenin çeşitlenmesi açısından da önemlidir. Erken dönemde katakomp resimleri 

ve lahit kabartmalarına bağlı bir betimleme programı söz konusuyken bu süreçte 

özellikle dört kanonik İncil metninin resimlendiği kitap resimleri, İncil kapağı 

kabartmaları ve kilise duvarlarındaki fresk çevrimleri malzemenin çeşitlenmesini 

sağlamış, bunun sonucunda erken dönemde betimlenenlerin yanı sıra İsa’nın diğer 

mucizeleri de işlenen temalar arasında yer bulmuştur. Bu noktada çalışmamızda pek 

çok örneği bulunan Karolenj ve Otto dönemi kitap resimlerine (Egberti Codexi, II. ve 

III. Otto İncili, III. Heinrich İncili v.d.) özellikle değinmek gerekir. Erken Ortaçağ 

sanatının ortaya koyduğu ‘öyküleyici’ olarak tanımlanan betimleme anlayışının Batı 

sanatındaki ilk örneklerini veren bu kitap resimleri, mucize temaları açısından 

‘klasik’ sahne şemalarının oluşumunda belirleyici bir rol üstlenmektedir. Karolenj ve 

Otto sanatı minyatür ustalarının izledikleri gösterim biçimleri, detaylarda göze 

çarpan bazı değişikliklerle birlikte, Batı sanatında yüzyıllarca sürdürülen betimleme 

kalıplarının temelini oluşturmaktadır.  

Erken Ortaçağ sanatında, Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde konu edilenlerin 

yanı sıra İncil’de geçen diğer mucizelerin de işlenmesine karşın, tematik açıdan 

incelendiğinde Ortaçağ ikonografisinin ağırlık noktasını İsa’nın mucizelerinin 

oluşturmadığı görülmektedir. Oysa erken dönem sanatında katakomp resimleri ve 

                                                 
5 E. Baldwin Smith, Early Christian Iconography and A School of Ivory Carvers in Provence, 
Princeton, Princeton University Press, 1918, s. 95. 
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lahit kabartmalarında betimlenen Kutsal Kitap öykülerinin büyük çoğunluğu –İsa’nın 

belirli mucizeleriyle sınırlandırılsa da- mucizelerdi. Ortaçağ ikonografisi, XII. 

yüzyıldan itibaren işlenen temaların seçimi açısından bir değişim sürecine işaret 

etmektedir. İsa’nın yaşamından sahnelerin genel olarak ‘çocukluk’, ‘hizmet’ ve ‘çile’ 

olmak üzere üç döneme ayrıldığı düşünülürse, XII. yüzyıldan itibaren ‘hizmet’ 

dönemine ait olaylar belirli temalarla sınırlandırılırken, ‘çocukluk’ ve ‘çile’ 

öykülerinin detaylı bir anlatımına yönelinmiştir.6 Hatta bu tematik seçim, genellikle 

İncil öykülerinin bütününün betimlendiği kitap resimlerinde bile karşılaşılan bir 

durumdur.7 XII.-XV. yüzyıllar arasına tarihlenen resimli İnciller dikkate alındığında, 

Karolenj ve Otto dönemi örneklerinin aksine, İsa’nın ‘hizmet’ döneminin yalnızca 

birkaç sahne ile temsil edildiği görülmektedir.  

Ortaçağ ikonografisinin tematik açıdan yeni bir program önermesi, erken 

dönemde olduğu gibi yine Kilise’nin yaklaşımıyla ilişkilidir. Özellikle XII.-XV. 

yüzyıllar arasında, Kilise tarafından kutlanan yortular ve buna bağlı olarak litürjik 

takvim (Kilise Takvimi) sanatta işlenen temaların belirlenmesinde önemli bir rol 

üstlenmiştir.8 Dolayısıyla ikonografinin merkezini, İncil’de geçen ‘çocukluk’ ve 

‘çile’ öyküleri oluştururken, hizmet döneminde aktarılan olaylar genellikle Vaftiz, 

Sınanma ve Başkalaşım temalarıyla sınırlandırılmış; yine İsa’nın hizmet dönemi 

içinde değerlendirilen mucizeler ise Kana Düğünü ve Lazarus’un Diriltilişi olmak 

üzere sıklıkla iki sahneye indirgenmiştir. Bu noktada Giotto’nun Arena Şapeli 

fresklerinde (1305-6) izlediği resim programı dikkat çekici bir örnektir. Sanatçı 

İsa’nın yaşamını otuz sekiz fresk halinde betimlerken yalnızca iki mucizeye (Kana 

Düğünü ve Lazarus’un Diriltilişi) yer vermiş;9 ‘çile’ öykülerini ise Kudüs’e Giriş’ten 

İsa’nın Göğe Yükselişi’ne değin detaylı biçimde resmetmiştir. Bu betimleme 

anlayışı, erken Hıristiyan ikonografisindeki tematik seçimi bütünüyle tersine çeviren 

bir nitelik taşımaktadır. Çünkü erken dönem sanatında anlatının temel noktasını 

mucizeler oluşturmakta ve diğer İncil öyküleri birkaç sahneye indirgenmekteydi. 

                                                 
6 Mathews, a.g.e., s.59; Émile Mâle, Religious Art in France, The Late Middle Ages: A Study of 
Medieval Iconography and Its Sources, Çev. M. Matthews, New Jersey, Princeton University Press, 
1986 (ilk baskı 1908), s. 52. 
7 Émile Mâle, Religious Art in France of the Thirteenth Century, Çev. Dora Nussey, New York, 
Dover Publications, 2000 (ilk baskı 1913), s. 178. 
8 Mâle, a.g.e., 1986, s. 52. 
9 Giotto’nun fresklerinde İsa’nın hizmet dönemini temsil eden bir başka tema ise Vaftiz’dir.  
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Kilise Takvimi’nde yer alan büyük yortuların yanı sıra Ortaçağ ikonografisini 

biçimlendiren en önemli öğelerden biri de geç Ortaçağ dinsel metinleridir. Kanonik 

ve apokrif İncillerdeki öykülerin yeniden yorumlandığı ve azizlerin yaşamlarının 

anlatıldığı bu metinler, XIII. yüzyıldan itibaren Batı sanatı ikonografisindeki dinsel 

temaların işlenmesinde önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Altın Efsane, 

İsa’nın Yaşamı Üzerine Meditasyonlar gibi yapıtlarda, özellikle İsa’nın ‘çocukluk’ 

ve ‘çile’ dönemlerine ait öyküler yeni detaylar eklenerek zenginleştirilmiş ve bu 

yorumlamalar sanatçılar için esin kaynağı olmuştur. İkonografik temaların betimleme 

anlayışında etkili olan bu apokrif yazın geleneğinin beslediği başka bir nokta ise 

azizler kültüdür. Bu metinlerin kaleme alındığı süreçte azizlerin Ortaçağ toplumsal 

yaşamı üzerinde etkin bir rol üstlendiği bilinmektedir. Özellikle XIII. ve XIV. 

yüzyıllarda söz konusu metinlerin de etkisiyle azizlere, insanlar ile Tanrı arasında 

‘aracılık’ rolü yüklenmiş ve Ortaçağ insanı başına gelen felaketler (savaş, salgın 

hastalık vd.) karşısında Tanrı’ya yakarmak için azizlerin aracı kimliklerine 

başvurmuştur.10 Azizler kültünün yükselişine temel hazırlayan bu metinlerde 

anlatılan yaşam öyküleri, azizlerin yaşamından sahnelerin Hıristiyan ikonografisinde 

önemli bir yer tutmasını sağlamıştır.11 Mucizeler söz konusu olduğunda ise Ortaçağ 

insanının doğrudan tanıklık ettiği ve güç koşullarda aracılığına başvurduğu azizlerin 

mucizeleri, kutsallığın ‘yeni’ işaretleri olarak dönemin dinbilimsel açımlamalarında 

olduğu gibi geç Ortaçağ ikonografisinde de yaygın bir tema olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Öte yandan sözü edilen geç Ortaçağ metinleri (özellikle Meditasyonlar) ve 

apokrif yazın geleneğini sürdürerek İncil öykülerini yeniden yorumlayan XV.-XVI. 

yüzyılların dinsel tiyatro metinleri (gizem oyunları), genel olarak ikonografik 

temaların betimlenişinde bir değişime yol açtığı gibi, bazı mucizelerin gösterim 

biçimlerinde de yeni bir esin kaynağı oluşturmuştur. Kana Düğünü, Lazarus’un 

Diriltilişi, Kör Dilenci Bartimeus’un İyileştirilmesi, Malhus’un Kulağının 

İyileştirilmesi mucizelerinde bu metinlerden ödünç alınan gösterim motiflerinin 

sahne şemasına katıldığı saptanmıştır.  

                                                 
10 Pierre-Andre Sigal, “Miracle”, Encyclopedia of the Middle Ages, Vol.II, Ed. Andre Vauchez, Çev. 
Andrian Walford, Cambridge, James Clark&Co. Ltd., 2000, s. 958.  
11 Mâle, a.g.e., 2000, s. 176.  
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Çalışma, XIV.-XVI. yüzyıllar arasında, Batı ikonografisinde sık rastlanmayan 

Navicella, Mucizevi Balık Avı, Tapınak Vergisi Mucizesi temalarının anlamsal 

açıdan önem kazandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu mucizelerde anlatının ana 

figürü olarak havari Petrus’un varlığı dikkati çekmekte ve bu noktada Petrus ile 

Papalık kurumu arasında kurulan ilişki gündeme gelmektedir. XIV. yüzyıldan 

itibaren Batı dünyasında Papalığın yetkileri, Kilise’nin misyonu, Kilise-devlet ilişkisi 

gibi konular tartışmaya açılmış; bu gelişmeler Kutsal Kitap öykülerinin 

yorumlanışında belirleyici etkenlerden biri haline gelmiştir. Dinsel temaların 

dünyasal bildiriler taşıdığı bu sanat anlayışı, Papa’nın halefi kabul edilen Petrus’un 

önemli rol oynadığı mucizelerin betimlenmesine kaynaklık etmiştir. Böylece sözü 

edilen mucizeler, kimi zaman Papalık kurumunun yetkesinin sembolize edildiği 

temalar olarak sahneye taşınmış, kimi zaman ise dönemin dinsel ve politik 

olaylarının alegorisine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla İsa’nın bu mucizeleri, özellikle 

Papalık bağlamında, İsa’nın yanı sıra –hatta daha güçlü bir biçimde- Petrus’un 

sahnedeki varlığı nedeniyle XIV.-XVI. yüzyıllar arasında konu edilmiştir. 

İsa’nın mucizeleri sahnelerinin Batı sanatı ikonografisindeki gelişim çizgisi 

söz konusu olduğunda, çalışmamızın tarihsel kapsamı içinde yer almayan Karşı-

Reformasyon sürecine de değinmek gerekir. Kutsal kişilerin betimlenmesiyle ilgili 

kuralların belirlendiği ve apokrif metinlerin şiddetle eleştirildiği Trento Konsili 

(1545-63), hareketin dinsel sanata ilişkin ilkelerini ortaya koymuştur. Karşı-

Reformasyon’un önerdiği sanat anlayışı, Katolik Kilisesi’nin Reform hareketiyle 

mücadelesinde öne sürdüğü doktrinler üzerine temellenmekteydi. “İsa Mesih’in 

gerçekten ve tözsel olarak ekmek ve şarap nesnelerinin görünümü altında mevcut 

olduğu”12 görüşünü savlayan Ökaristik doktrin, Katolik Kilisesi’nin benimsediği 

ilkelerin merkez noktası konumundaydı.13 Bu bağlamda, erken Hıristiyan 

düşüncesinden itibaren Ökaristik sembolizmle ilişkilendirilen mucizeler (Ekmek ve 

Balıkların Çoğaltılması, Kana Düğünü) Maniyerist ve Barok dönemlerde Batı 

ikonografisinin yaygın temaları arasında yer almıştır. Ayrıca dinsel temaların 

spiritüel açılımlarla yorumlandığı bu süreçte, Körlerin İyileştirilmesi mucizesi de, 
                                                 
12 Trento Konsili’nin Ökaristik doktrine ilişkin aldığı kararlar için bkz.:G.T.Bettany, Dünya Dinleri 
Ansiklopedisi, Çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul, Say Yayınları, 2005, s. 925-26.  
13 John B. Knipping, Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands: Heaven on 
Earth, Vol..I., Leiden, A.W. Sijthoff, 1974, s. 237.  
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içerdiği inanç boyutu açısından Katolik Kilisesi’ni sembolize eden bir İncil teması 

olarak işlenmiştir. 

* * * 

Bu çalışma, İsa’nın mucizelerinin ikonografisine ilişkin şu beş temel özelliği 

ortaya koymaktadır: 

1. Erken dönem sanatında Hıristiyan düşüncesindeki kurtuluş olgusu 

bağlamında mucizelerin yaygın biçimde işlenmesi 

2. Gösterim biçimleri açısından, Batı sanatının gelişim süreci içinde yalın 

betimleme anlayışından zengin kompozisyona geçiş 

3. XII. yüzyıldan itibaren Kilise tarafından kutlanan yortulara bağlı yeni bir 

litürjik programın gündeme gelişiyle sanatta konu edilen mucize temalarının 

Kana Düğünü ve Lazarus’un Diriltilişi olmak üzere iki sahneye indirgenmesi 

4. Petrus / Papalık olgusu bağlamında, XIV.-XVI. yüzyıllar arasında bazı 

mucizelerin önem kazanması 

5. Karşı-Reformasyon’la birlikte değişen anlamsal ve spiritüel süreçte Ökaristik 

doktrini temsil eden mucizelerin yaygın temalar haline gelişi 

* * * 

İsa’nın mucizelerini ikonografik yöntem çerçevesinde irdeleyen bu çalışma, 

sanatsal sürecin hangi evrelerinde ve hangi sıklıkla işlendiğine bağlı olarak mucizeler 

arasında bir hiyerarşinin varlığına dikkat çekmektedir. Ele alınan tarihsel kapsam 

içinde bazı mucizelerin Batı sanatının her aşamasında, bazılarının ise dönem dönem 

betimlenmesi, Batı ikonografisinde mucizelerin yeri açısından özellikle belirli 

temaların ağırlık merkezini oluşturduğunu göstermektedir. Bu noktada mucizelere 

yüklenen anlam boyutu önem kazanan bir konudur.  

Kilise Babaları döneminden itibaren mucizeler, İsa’nın doğaüstü gücünün 

belirtisi olmanın yanı sıra barındırdığı bildiriler bağlamında yorumlanmıştır. 

Çalışmamızda detaylı olarak ele alındığı üzere, mucizeler aynı zamanda ‘öğreti’ 

niteliğindedir. İsa’nın, gerçekleştirdiği mucizeler sırasında Hıristiyan öğretisinin 

temel noktalarını vurgulayışı, mucizeleri anlamsal açıdan birer ‘bildiri’ye 

dönüştürmektedir. Bu noktada Yuhanna İncili’nin belirleyici rolünü göz önünde 

tutmak gerekir. Snoptik yazarlarla örtüşmeyen olaylar dizgesi ve sembolik anlatım 

dili ile seçkinleşen bu metin, erken Hıristiyan düşüncesi ve Kilise doktrinlerinin 
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biçimlenmesinde en etkin faktörlerden biridir.14 Aynı zamanda erken dönem sanat 

anlayışının oluşumuna da kaynaklık etmiştir. Nitekim bu süreçte işlenen mucizelerin 

büyük ölçüde Yuhanna İncili’nden alındığı görülmektedir. Öte yandan bu durum 

çalışmanın bütün tarihsel kapsamı için de söz konusudur. Genel olarak Batı 

ikonografisinde yer alan mucizeler göz önünde tutulduğunda, İsa’nın yalnızca sekiz 

mucizesini aktaran Yuhanna İncili’nin belirleyici rolü dikkati çekmektedir. Batı 

sanatının her evresinde ve en sık işlenen, bu nedenle hiyerarşinin en üst noktasında 

bulunan Lazarus’un Diriltilişi ve Kana Düğünü, salt Yuhanna’nın konu ettiği 

mucizelerdir. Üstelik Snoptik yazarlar tarafından da anlatılan ve ‘mucizeler 

hiyerarşisi’nin üst sıralarında konumlanan Kötürümlerin İyileştirilmesi, Körlerin 

İyileştirilmesi, Mucizevi Balık Avı temaları söz konusu olduğunda bile genellikle 

Yuhanna İncili’ndeki anlatıların sahneye taşınması dikkati çeken başka bir noktadır.     

Burada adları geçmeyen ve çoğunu iyileştirmelerin oluşturduğu mucizelere 

de değinmek gerekir. Genellikle Ortaçağ kitap resimleri ya da kimi zaman kilise 

çevrimlerinde karşımıza çıkan bu temalar, İncil anlatılarının belli bir betimleme 

programı içinde ele alındığı malzemeler üzerinde konu edilmiş, başlı başına birer 

ikonografik tema olarak sahneye taşınmamıştır. Bu betimleme anlayışı, söz konusu 

mucizelerin anlamsal açıdan hiyerarşik yapının alt sıralarında yer aldığına işaret 

etmektedir.  

İsa’nın mucizeleri ikonografisine ilişkin bir çözümleme sunan bu çalışma, ele 

alınan tarihsel süreç kapsamında, Batı sanatının geliştirdiği betimleme anlayışlarını 

temel alarak mucize sahnelerinin gösterim biçimleri üzerine bir değerlendirme 

sunmaktadır. Öte yandan Hıristiyanlık tarihi boyunca evrilen Hıristiyan öğretileri, 

Kilise’nin doktrinleri, Papalık kurumu, tarihsel süreçteki dinsel ve politik koşullar 

gibi dinsel olguların izini süren bu araştırma, İsa’nın mucizelerinin ikonolojik 

yorumuna ilişkin metin içinde detaylı olarak ele alınan ve yukarıda özetlenen 

önermeleri ortaya koymuştur. 

                                                 
14 Lamberton, a.g.e., s. 3; J.W. Appell, Monuments of Early Christian Art: Sculptures and 
Catacomb Paintings, London, G.E. Eyre&W. Spottiswoode, 1872, s. 8; Ernest Cadman Colwell, 
“The Fourth Gospel and Early Christian Art”, The Journal of Religion, Vol. 15, 1935, s. 191-206. 
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Resim 89: Kefernahum’da Sinagogdaki Adamın İyileştirilmesi, 
Anonim, 1080, Lambach Manastır Kilisesi, Lambach. 

 

 
 

Resim 90: Kefernahum’da Sinagogdaki Adamın İyileştirilmesi, Limbourg Kardeşler, 
Saatler Kitabı, 1416, Musée Condé, Chantilly. 



 239

 

 
 

Resim 91: Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, Aureus Codexi, 1020-30, 
Germanisches National-Museum, Nuremberg. 

 
 

 
 

Resim 92: Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
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Resim 93: Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, Jean Colombe, 
Saatler Kitabı, 1485-89, Musée Condé, Chantilly. 

 

 
 

Resim 94: Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, 
Kraliçe Isabella Dua Kitabı, 1490-97, British Library, Londra. 
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Resim 95: Kenanlı Kadının Kızının İyileştirilmesi, 
Bernat Martorell, 1445-52, Barselona Katedrali, Barselona. 

 

 
 

Resim 96: Kanamalı Kadının İyileştirilmesi,
Taş Kabartma, 350-60, 

Musee Lapidaire d’Art Chretien, Arles. 
 

 
 

Resim 97: Kanamalı Kadının İyileştirilmesi,
IV. yy.ın ortaları, 

Pietro-Marcellino Katakompu, Roma.     
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Resim 98: Kanamalı Kadının İyileştirilmesi, Fildişi Kabartma, 420-30, Louvre, Paris. 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 99: Kanamalı Kadının İyileştirilmesi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
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Resim 100: Petrus’un Kayınvalidesinin İyileştirilmesi, 
Hitda Codexi, 1030’lar, Hessische Landesbibliothek, Darmstadt. 

 
 
 
 

 
 

Resim 101: Petrus’un Kayınvalidesinin İyileştirilmesi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
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Resim 102: Eli Tutmayan Adamın İyileştirilmesi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
 
 

 
 

Resim 103: Eli Tutmayan Adamın İyileştirilmesi, Hitda Codexi, 1030’lar, 
Hessische Landesbibliothek, Darmstadt. 
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Resim 104: Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi, Fildişi Kabartma, 
XI.-XII. yy., Musée Diocésain, Namur. 

 
 
 

 
 

Resim 105: Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
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Resim 106: Yüzbaşının Hizmetçisinin İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
 
 
 
 

 
 

Resim 107: Saray Görevlisinin Oğlunun İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
 

 
 



 247

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resim 108: Saray Görevlisinin  
Oğlunun İyileştirilmesi,  

Sherborne Dua Kitabı, XV. yy. başı, 
British Library, Londra. 

 

 

 
 

Resim 109: Saray Görevlisinin  
Oğlunun İyileştirilmesi,  

Anversli Usta, 1510, St. Martin Kilisesi, 
Aldenhoven. 
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Resim 110: Beli Bükük Kadının İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
 
 
 

 
 

Resim 111: Beli Bükük Kadının İyileştirilmesi, Bingenli Hildegard Dua Kitabı,  
yak. 1190, Bayerische Staatsbibliothek, Münih. 
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Resim 112: Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi, Anonim, yak. 1000,  
St. George Kilisesi, Oberzell. 

 
 
 
 
 

 
 

Resim 113: Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
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Resim 114: Vücudu Su Toplamış Adamın İyileştirilmesi, Jean Bondol, 
Petrus Comestor İncili, 1372, Koninklijke Bibliotheek, Hague. 

 
 

 
 

Resim 115: Sağır ve Peltek Adamın İyileştirilmesi, Anonim, yak. 800, 
St. John Manastır Kilisesi, Müstair. 
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Resim 116: Sağır ve Peltek Adamın İyileştirilmesi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 117: Malhus’un Kulağının İyileştirilmesi, Jean Bondol, 
Petrus Comestor İncili, 1372, Koninklijke Bibliotheek, Hague. 
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Resim 118: Malhus’un Kulağının İyileştirilmesi, 
Anonim, XV. yy.,  Musée des Beaux-Arts, Lyon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

Resim 119: Malhus’un Kulağının 
İyileştirilmesi, Yaşlı Hans Holbein, 
Kaisheim Altar Panosu, 1502, Alte 

Pinakothek, Münih. 
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Resim 120: Yairus’un Kızının Diriltilişi, Taş Kabartma, 300-325,  
Pio- Christian Museum, Vatikan. 

 
 
 

 
 

Resim 121: Yairus’un Kızının Diriltilişi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
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Resim 122: Yairus’un Kızının Diriltilişi, Utrecht İncili, 1430, 
Koninklijke Bibliotheek, Hague. 

 
 

 
 

Resim 123: Yairus’un Kızının Diriltilişi, III. Otto İncili, 998-1001, 
Bayerische Staatsbibliothek, Münih. 
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Resim 124: Yairus’un Kızının Diriltilişi, III. Heinrich İncili, 1043-6, Escorial. 
 
 

 
 

Resim 125: Yairus’un Kızının Diriltilişi, Veronese, 1546, Louvre, Paris. 
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Resim 126: Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi, Mermer Kabartma, 390, 

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. 
 
 

 
 

Resim 127: Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi, Fildişi Kabartma, 
962-68, British Museum, Londra. 
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Resim 128: Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi, III. Otto İncili, 998-1001, 
Bayerische Staatsbibliothek, Münih. 

 

 
 

Resim 129: Nainli Dul Kadının Oğlunun Diriltilişi, Anonim, yak. 1440, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Münih. 
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Resim 130: Lazarus’un Diriltilişi, IV. yy.ın son çeyreği, Domitilla Katakompu, Roma. 
 
 
 
 

 
 

Resim 131: Lazarus’un Diriltilişi, II. yy.ın ortaları, Callixtus Katakompu, Roma. 
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Resim 132: Lazarus’un Diriltilişi, Taş Kabartma,  
320-25, Museo Nazionale, Roma. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
          

Resim 133: Lazarus’un Diriltilişi, Fildişi 
Kabartma, 450-80, Milano Katedrali, Milano. 
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Resim 134: Lazarus’un  Diriltilişi, Egberti Codexi, 980, Stadbibliothek, Trier. 
 

 
 

Resim 135: Lazarus’un Diriltilişi, III. Otto İncili, 998-1001, Bayerische Staatsbibliothek, Münih. 
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Resim 136: Lazarus’un Diriltilişi, III. Heinrich İncili, 1043-46, Escorial. 
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Resim 137: Lazarus’un Diriltilişi, Anonim, 1100, Sant’ Angelo in Formis Kilisesi, Capua. 
 
 
 

 
 

Resim 138: Lazarus’un Diriltilişi, Duccio, 1308-11, Museo dell’ Opera del Duomo, Siena. 
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Resim 139: Lazarus’un Diriltilişi, Giotto, 1305-6, Scrovegni (Arena ) Şapeli, Padova. 
 

 
 

Resim 140: Lazarus’un Diriltilişi, Giovanni da Milano, 1365, 
Santa Croce Kilisesi, Rinuccini Şapeli, Floransa. 
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Resim 141: Lazarus’un Diriltilişi, Albert von Ouwater, 1450-55, Gemäldegalerie, Berlin. 
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Resim 142: Lazarus’un Diriltilişi, Geertgen tot Sint Jans, 1480-90, Louvre, Paris. 
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Resim 143: Lazarus’un Diriltilişi, Nicolas Froment, 1461, Uffizi, Floransa. 
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Resim 144: Lazarus’un Diriltilişi, Jan Joest van Kalkar, St. Nicholas Kilisesi Altarı, 
1505-8, St. Nicholas Kilisesi, Kalkar. 

 

 
 

Resim 145: Lazarus’un Diriltilişi, Sforza Hours, 1517-20, British Library, Londra. 
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Resim 146: Lazarus’un Diriltilişi, Genç Lucas Cranach, 1558, Gemäldegalerie, Berlin. 
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