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Öz: Roma İmparatoru Büyük Constantinus’un Constantinopolis’i ikinci başkent olarak seçmesi ve 

Hıristiyanlığı benimsemesinin ardından 313 yılında Hıristiyanların dinsel özgürlükleri tanınmıştır. Ancak bu durum 

İmparator Iulianus Apostata (361-363) dönemi için pek de geçerli olmamış ve özellikle Cappadocia Bölgesi’nin 

başkenti Caesarea’nın Hıristiyan halkı Iulianus’dan çok zarar görmüştür. Bu çalışmada, Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun son pagan imparatoru Iulianus Apostata’nın çocukluk yıllarından itibaren başlayan ve 

imparator olduğu zamanlarda da devam eden Caesarea ile düşmanca ilişkileri ve bunun sebepleri ele alınmaktadır.  

Iulianus’un imparatorluk sarayından uzakta, zorunlu olarak gönderildiği Caesarea’daki Macellum adı verilen 

kışlada geçirdiği yıllar onun bölge halkına düşman olmasının ana sebebi olarak öne çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Iulianus, Apostata, Caesarea, Cappadocia, Macellum. 

Abstract:Once the Roman Emperor Constantine embraced Christianity and moved his capital to 

Constantinople, he legalized Christianity in 313 AD. Nevertheless, the rule of Emperor Julianus Apostata (361-363) 

became an exception and especially the Christian population of Caesarea, the capital of Cappadocia province, 

suffered greatly under his rule. This article aims to shed light on the causes of Julianus’ enmity toward the 

Christians and argues that the core cause of Julianus’ enmity toward the Christians was his six-year mandatory 

stay in Macellum garrison of Caesarea. 
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Giriş 

İ. S. 361-363 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu‟nun yönetiminde Iulianus 

Apostata bulunur. Kısa süren hükümdarlığına rağmen, kişiliği ve döneminin dramatik olayları 

onu tarihte destansı bir imparator olarak karşımıza çıkarır. Bu durumun temel nedeni 

imparatorun inancıdır. Iulianus, yüzyıllar boyunca varlığını yayılarak sürdürmüş olan pagan 

inancın son temsilcisidir. Yönetime, taht kavgaları, iç mücadeleler ve savaşlar ile zayıflamış 

bir imparatorluğu devralarak gelmiştir. 

Iulianus‟un yönetime geçmesinden kısa bir süre önce, Roma İmparatorluğu‟nda siyasi 

kargaşalar baş göstermiş, bu bakımdan imparatorluk zayıflamaya başlamıştır. Pagan inancın 

hakim olduğu topraklarda hızlı yayılımına devam eden Hıristiyanlık da bu dönemde, halk ve 

yönetim arasında çeşitli sorunlara yol açmıştır. Bu yeni dinin gücünü farkeden İmparator 

Büyük Constantinus ile Licinius arasında varılan anlaşmanın sonucunda İ. S. 313 yılında 
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yayınladıkları Milano Fermanı ile Hıristiyanlara özgürlük tanınmıştır
1
. Böylece bu yeni din 

varlığını, Pagan tanrı ve tanrıçalarına inananların olduğu imparatorluk topraklarında beraber 

sürdürmeye başlamıştır.  

Ancak halka tanınan bu dini özgürlük imparatorluğun gücünü tekrar kazanabilmesi 

için yeterli tek şart değildir. İmparatorluğa yeniden güç vermek ve olası bir kriz durumunda 

ayakta kalmasını sağlamak için yeni bir çare olarak, ikinci bir başkentin oluşturulması 

gündeme gelir. Bu yeni başkent ise stratejik konumu ile yüzyıllardır önemini koruyan, tıpkı 

Roma gibi yedi tepeli olan Byzantion (İstanbul) seçilmiştir. Roma İmparatorluğu‟nun ikinci 

başkenti, İ. S. 330 yılında Büyük Constantinus tarafından Nova Roma
2
 adıyla burada 

kurulmuştur. Aslında başkentin bu şekilde kaydırılarak imparatorluğu ayakta tutma çabası, 

yüzyıllardır varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu‟nun parçalanmadan önceki bölünmesine 

neden olmuştur. 

Doğu Roma İmparatorluğu‟nun kuruluşu olarak kabul edilen bu tarihten sonra Büyük 

Constantinus kentte yoğun imar faaliyetleri başlatmıştır. İmparator, ölümüne kadar bu yeni 

başkentin kentsel gelişimi ile bizzat ilgilenmiştir. Licinius‟u yenerek imparatorluğun tek 

hakimi olan İmparator Büyük Constantinus yeni başkentte forum, köprü, tapınak ve çok sayıda 

kilise yaptırmıştır
3
. İkinci başkentteki bu yapılaşma, aslında kentin imparatorluğun tek merkezi 

olma yoluna sokulduğunun da bir işareti olarak kabul edilmelidir. 

Bu mimari yapılaşma Büyük Constantinus‟tan sonra devam etmişse de onun halefleri 

arasındaki taht kavgaları döneme damgasını vurmuştur. Büyük Constantinus‟un İ. S. 22 Mayıs 

337 tarihinde ölümünden
4
 sonra yerine üç oğlu, Constantinus II (Flavius Claudius 

Constantinus), Constantius II (Flavius Iulius Constantius) ve Constans (Flavius Julius 

Constans) geçmiştir. İmparatorluk bu üç kardeş arasında paylaşılmıştır. Buna göre 

Constantinus II Gallia, Britania ve İspanya‟nın; Constantius II doğu topraklarının ve Constans 

İtalya, Afrika ve Illyria‟nın yönetimini devralmışlardır. 

İ. S. 340 yılında İtalya‟nın yönetimi konusunda Constantinus ve Constans arasında 

çıkan iç savaş sırasında Aquileia yakınlarında pusuya düşen Constantinus II öldürülmüş ve 

bedeni Alsa nehrine atılmıştır
5
. Ölümünden sonra ağabeyinin topraklarının yönetimine de 

sahip olan Constans vergileri artırmış, devlet memuriyetini açık artırmaya çıkartmış ve halkı 

bezdirmiştir. Yönetimdeki gücü gittikçe azalan Constans‟a İ. S. 350 yılında Frank asıllı 

Magnentius‟un başını çektiği bir komplo kurulmuş, ancak bu komplodan kaçarak Elne‟de bir 

kiliseye sığınan Constans, orada Magnentius‟un generali Gaeso tarafından bulunmuştur. Kesin 

                                                           
1 Francis S. Betten, “The Milan Decree of A. D. 313: Translation and Comment”, The Catholic Historical Review, 

Vol. 8, No. 2 (Jul., 1922):191. 
2 Ramsay MacMullen, Constantine, (New York: Dial Press, 1969), 139 vd. Kent Constantinopolis adını aslında 

Büyük Constantinus‟un ölümünden sonra almıştır. Büyük Constantinus bu yeni başkente „Yeni Roma‟ anlamına 

gelen „Nova Roma‟ adını vermiştir. Nova Roma adı İ. S. 330-337 yılları arasında kullanılmıştır. 
3 Guntram Koch, Erken Hıristiyan Sanatı, (İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007), 28-36. 
4 Fik Meijer, İmparatorlar Yataklarında Ölmez, (İstanbul: Homer Yayınları, 2006), 130.; Zosimus, New History, 

London: Green and Chaplin, 1814, 2.39-40. http://www.tertullian.org/fathers/zosimus02_book2.htm (ET: 

11.16.2012). 
5 Meijer, age, 133. 

http://www.tertullian.org/fathers/zosimus02_book2.htm
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olarak kaynaklarda belirtilmese de Constans, ya Gaeso tarafından öldürülmüş ya da intihar 

etmiştir
6
. 

Constans‟ın ölümünden sonra, İ. S. 350 yılında kendilerini imparator ilan eden 

Vetranio ve Magnentius ile mücade eden Constantius II, artık tahtın tek sahibi olmuştur. 

İmparatorluğu iç savaşlar, taht kavgaları ve Pers baskısı ile geçen Constantius II, İ. S. 355 

yılında tahtını ele geçirmek isteyenler ile mücadele etmesi için Iulianus‟u Caesar ilan etmiştir. 

Ancak halka ve ordusuna kendini sevdiren Iulianus, imparatorun Perslere karşı sefere 

çıktığı İ. S. 360 yılında ordusu tarafından Augustus ilan edilmiştir. Bunun üzerine Constantius 

II onunla mücadele etmek üzere harekete geçmiş, fakat sağlığı iyi olmayan imparator, İ. S. 5 

Ekim 361 tarihinde Toros Dağı eteklerinde Mopsoukrenai‟de konaklarken, çok geçmeden 

burada hayatını kaybetmiştir
7
. Constantius II‟nin ölümü üzerine savaşmasına hiç gerek 

kalmadan Doğu Roma İmparatorluğu tahtına Iulianus geçmiştir. 

1. Doğu Roma’nın Son Pagan İmparatoru: Iulianus Apostata 

Tam adı Flavius Claudius Iulianus Augustus olan Iulianus, Doğu Roma‟nın son pagan 

imparatorudur. Aslında çocukluğunda yoğun bir Hıristiyan eğitimi almasına rağmen Pagan 

inancını tercih etmiş ve bu nedenle Hıristiyanlar tarafından Apostata
8
  lakabı ile anılmıştır. 

Ayrıca imparatorun felsefe ile ilgilenmesi ve bu yönde çeşitli eserler vermiş olmasından dolayı 

filozof imparator olarak da literatürde yer edinmiştir
9
. 

İ. S. 331/332 yılının Mayıs ya da Haziran ayında doğan Iulianus, Iulius Constantius ve 

ikinci eşi Basilina‟nın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve Constantinus Hanedanlığı‟nın bir 

üyesidir
10

. Iulianus‟un çocukluk yılları, babasının ilk eşi Galla ile evliliğinden olan üvey 

kardeşi Gallus ile beraber ve taht mücadelesinin ortasında geçmiştir. Otuz yaşında imparator 

olana kadar yönetimde kuzeni Constantius II vardır ve bu imparator, onun ailesinden sadece 

Iulianus ve Gallus‟u sağ bırakmıştır.  

Iulianus on sekiz yaşına gelene kadar farklı prensipleri benimsemiş kişilerden 

eğitimler almıştır. O ve Gallus‟a ilk eğitimlerini, Eusebius ve pagan eğilimlere sahip yaşlı 

Mardonius vermiştir. Iulianus, İ. S. 338‟den sonra Mardonius‟tan aldığı derslerde Homeros, 

Hesiodos gibi pagan klasikleri ile tanışmıştır
11

. Anılarında daha çok, annesine de eğitim vermiş 

olan Mardonius kalmıştır
12

. Daha sonra her ikisi de eğitimlerinin devamı için zorunlu olarak 

Cappadocia Bölgesi‟nin merkezi Caesarea‟ya gönderilmişlerdir. İki kardeş de burada altı yıl 

                                                           
6 Age, 133-34. 
7 Bryce Raymond Kunsman, Julian the Apostate: Apart from Christianity, (Thesis (M.A.)--University of Wyoming, 

2008 2008), 22; 47; Meijer, age, 137. 
8 Rowland Smith, Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate, 

(London: Routledge, 1995), 179. Apostata kelimesi, din değiştiren anlamına gelir. Bir Hıristiyan olarak yetiştirilen 

ancak pagan inancı tercih eden Iulianus‟a bu nedenle Apostata sıfatı yakıştırılmıştır. 
9 Iulianus‟un bazı durumlarda aşırılıklar gösteren bir felsefe anlayışı vardır. Örneğin Pythagoras ve Platon‟un 

ruhların geçişi öğretisine dayanarak, kendisinin Büyük İskender‟in ruhuna başka bir bedende sahip olduğunu ileri 

sürmüştür. Bkz. Socrates Scholasticus, Church History, From Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 

2. Ed. Philip Schaff, Henry Wace, (New York: Christian Literature Publishing Co., 1890.): 3.21. 
http://www.newadvent.org/fathers/26013.htm (ET: 11.10.2012).  
10 Robert Browning, The Emperor Julian, (Berkley/Los Angles: University of California Press, 1976), 32. 
11 Glen Warren Bowersock, Julian the Apostate, (Cambridge: Harvard University Press, 1997), 24; Sidney J. 

Cohen, “Julian the Apostate”, The Sewanee Review, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1915): 15. 
12 Kunsman, agt, 16. 

http://www.newadvent.org/fathers/26013.htm
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geçirdikten sonra Constantinopolis‟e gelmiştir. Gallus Caesar olarak imparatorun yardımcısı 

olurken, Iulianus Nicomedia‟ya giderek bir süre orada kalmıştır
13

. 

Iulianus üvey kardeşi Gallus‟un öldürülmesinden sonra, İ. S. 355 yılında onun yerine 

getirilerek Caesar  ilan edilmiştir. Ayrıca yine bu tarihte Constantius II‟nin en küçük kız 

kardeşi Helena ile evlenir. Iulianus, caesar olduktan sonra Germen kabileleri ile mücadele 

içinde olmuştur. İ. S. 360 yılında ordusunun Iulianus‟u imparator ilan etmesinin ardından 

Constantius II ile iç savaşın eşiğine gelmişlerdir. Ancak imparatorun vakitsiz ölümü ile bu 

savaş yaşanmamış, Iulianus Doğu Roma‟nın yönetimine geçmiştir
14

.  

Iulianus‟un yönetimde olduğu yaklaşık üç yılın en önemli siyasi olayı, Perslere karşı 

verdiği mücadeledir. Bu sefere çıkmadan önce bulunduğu Antiocheia‟da, ünlü eseri 

Misopogon‟u (Sakal Düşmanı) yazmıştır
15

. Bu eserde Antiocheia halkına olan kızgınlığından, 

pagan inanca övgülerden ve Hıristiyanlığa karşıt düşüncelerinden bahsetmiştir. 

Misopogon‟u yazdığı Antiocheia‟dan yola çıkarak Persler ile savaşa giren imparator, 

savaş alanında bir düşman askeri tarafından karaciğerine saplanan bir mızrak ile ağır bir 

şekilde yaralanmış ve İ. S. 26 Haziran 363 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Aslında bir gece önce 

Iulianus rüyasında kayan bir yıldız görmüş ve kâhinler bu rüyayı savaşa girilmemesi gerektiği 

şeklinde yorumlamıştır
16

. Ancak Iulianus‟un kâhinlerin bu yorumunu dikkate almayışı onun 

hayatına mal olmuştur. 

Aslında Iulianus‟un ölümü de yaşamı kadar sıra dışı bir konudur. Bu konu hakkında en 

ilginç bilgiyi İ. S. 5. yüzyıl başlarında yaşamış olan Hıristiyan din bilimcisi ve Cyrus 

Psikoposu Theodoretus vermiştir. Ona göre Hıristiyanlığı reddetmiş ve bir pagan olarak 

hayatını sürdürmüş olan Iulianus‟un ölmeden önceki sözleri “Sen kazandın Celileli!”
17

 

olmuştur.  

Iulianus‟un ölümünden hemen sonra cansız bedeni mumyalanmış ve Tarsus‟ta 

Maximinus Daia‟nın mezarının yakınına gömülmek üzere Roma topraklarına götürülmüştür. 

Burada halefi olan Iovianus, üzerinde bir yazıtın bulunduğu güzel bir mezar ile onu 

onurlandırmıştır. Bu yazıtta;  

Bir zamanlar asil bir kral ve güçlü bir mızrakçı olan (ve), 

Hızlı akan Tigristen dönen Julian burada yatmaktadır
18

 sözleri yazılıdır. 

                                                           
13 Cohen, agm, 15.  
14 Kunsman, agt, 47. 
15 Julian the Apostata, Misopogon, Select Works of The Emperor Julian, and Some Pieces of The Sophist Libanus, 

Volume 1, Tr./Ed.: Johan Albert Fabricius, Denis Petau, Edward Gibbon, (London: J. Nichols, 1784), 223-302. 
16 Meijer, age, 139. 
17 Theodoretus, Ecclesiastical History, Nicene and Post-Nicene Fathers: Theodoret, Jerome, Gennadius, 

Rufinus,Second Series Volume III, Ed. Philip Schaff, Henry Wallace, (New York: Cosimo, Inc.,2007), 3.20. Celile, 

Filistin‟in kuzeyini oluşturan bölgenin adıdır. Iulianus, Hz. İsa‟nın da doğduğu bölge olması nedeniyle ona Celileli 

olarak hitap etmiştir. Ancak Theodoretus‟un Iulianus‟un ölmeden önceki son sözleri olarak belirttiği bu cümle 

çoğunlukla kabul görmemiştir. 
18 Smith, age, 219. 
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Iulianus‟un mezarı İ. S. 457 yılında makelles lakaplı Trakyalı İmparator Leo I 

tarafından Constantinus sülalesinin mezarlarının olduğu Constantinopolis‟teki Kutsal Havariler 

Kilisesi‟ne nakledilmiştir
19

. 

Ölümünden sonra imparator olarak Iulianus‟un en büyük destekçisi olan Salutius 

önerilmişse de, o yaşı ve sağlığını bahane ederek bunu kabul etmemiştir. Bunun üzerine 

Iulianus‟un Pers seferinde imparatorun ordusunda yer alan ve Constantius II‟nin komutanı 

Varronianus‟un oğlu Flavius Claudius Iovianus, askerler tarafından imparator ilan edilmiştir
20

.  

2. Iulianus’un Caesarea ile Düşmanca İlişkileri ve Sebepleri 

Iulianus‟un Caesarea ile ilk ilişkisi çocukluk yıllarına aittir. Bu zaman, üvey kardeşi ile 

beraber gönderildiği ve kendisinin bir nevi sürgün olarak tanımladığı yıllardır. Burada 

yaşadıkları onun tüm hayatı, ilişkileri ve inancının üzerinde etkisini göstermiştir. Hatta bu 

durum Iulianus‟un imparatorluk döneminde de geçerli olmuştur. İmparator olarak başa 

geçtiğinde farklı nedenlerden dolayı Caesarea ile bağlantıları yine devam etmiştir.  

2.1.  Macellum 

Ailesinin Constantius II tarafından katlinden sonra, henüz on iki yaşındayken Iulianus 

evinden çok uzakta Cappadocia Bölgesi‟nin başkenti Caesarea ile tanışır. İmparator tarafından 

üvey kardeşi Gallus ile beraber bu kentte Macellum
21

  adı verilen imparatorluk kışlasına eğitim 

almaları gerekçesiyle, mecburi olarak gönderilir. Macellum, Argaios (Erciyes) Dağı 

yakınlarında yer alan ve hanedanlığın daha çok kışın kullandığı bir sarayıdır. İ. S. 5. yüzyıl 

Hıristiyan tarihçisi Sozomenos‟a göre Macellum, muhteşem bir saray, hamamlar, bahçeler ve 

çeşmelerden donatılmış bir yerdir
22

.  

Üvey kardeşi ile beraber Iulianus, Macellum‟da İ. S. 342-347/8 yılları arasında 

kalmıştır. Burada bulundukları altı sene boyunca iki kardeş, iyi birer Hıristiyan olmaları için 

ağırlıklı olarak bu yönde eğitim almışlardır. Sozemenos onların Macellum‟da aldıkları eğitim 

ve öğretimi şöyle anlatır: 

“Burada iki kardeşin doğumundan gelen asaletlerine uygun bir şekilde, 

kendilerine eğitim ve ahlak verildi; yaşlarına uygun olan bilimsel ve fiziksel eğitimler, 

retorik ustaları ve Kutsal Yazılar’ın yorumcuları tarafından verildi, ki kendileri din 

adamları arasına alındı ve halka dini kitapları okudular. İki kardeş, din adamlarına, 

diğer iyi kişilere ve prensipli kimselere saygı gösterdi; düzenli olarak kiliseye gittiler ve 

şehitlerin mezarlarına hakettikleri hürmeti gösterdiler.”
23

. 

                                                           
19 Meijer, age, 140. 
20 Meijer, age, 141. 
21 Macellum, semitik mikla kelimesinden türeyen, Yunanca ve Latince bu kökenle ilişkilendirilen bir kelimedir. 

Macellum, taze ve işlem görmüş balık, et ürünleri, av hayvanları, zeytinyağı, sebze, meyve ve lüks ürünlerin 

satıldığı çarşılara verilen isimdir. Yüksek İmparatorluk Dönemi‟nde İtalya‟da ve Roma eyaletlerinde, 

Yunanistan‟da, Anadolu, Sicilya ve Kuzey Afrika‟da macellum yapılarına rastlanır. Bkz. Sema Atik, “Anadolu 

Macellumları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, (2004): 45-46. Ayrıca Macellum konusu için bkz. 

Mükerrem U. Anabolu, Antik Çağda Et ve Balık Pazarları, (İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 

2003); K. Schneider, “Macellum”, RE XIV/1, Stuttgart, 1928, 129-133; Pınar Bursa, Antikçağ’da Anadolu’da Balık 

ve Balıkçılık, (İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2010). 
22 Sozomenos, Ecclesiastical History, (London: Samuel Bagster and Sons, 1846), 5.2. 
23 Sozomenos, age, 5.2.  



 

  
 
 

 

Son Pagan İmparator Iulianus Apostata’nın Caesarea ile Düşmanca İlişkilerinin Sebepleri                     204 

 
 H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 5 Issue 1 

Ocak/January 2013 

Iulianus ile çağdaş olan Hıristiyan din adamı Nazianzuslu Gregorius
24

 ise onun 

Macellum‟da geçirdiği zaman hakkında daha detaylı bilgiler verir: 

“Herşeyin tadını çıkarıyorken, imparatorluk makamı hala gelecekte onlar için 

hazırlanıyorken, yaşları ve beklentileri henüz onları ikinci ağırbaşlılığa getirmemişken, 

eğitimin her dalından hocalara sahiptiler, amcaları ve çevreleri onların eğitimin her 

alanında eksiksiz ve tam bir öğrenim görmelerini sağlamaktaydı. Sadece kelimelerin 

kullanılışıyla değil ayrıca ahlaki eğitim yoluyla da dindarlığı öğreten bizim kendi 

felsefemizi de geniş çapta öğreniyorlardı. En yüce insanlarla yakın olma ve en güzel 

mesleği icra ediyor olmaları nedeniyle iki kardeş kendilerini din adamları arasına 

yazdırdılar ve bu yola adadılar: kutsal kitapları yüksek sesle insanlara halka açık 

yerlerde okuyorlar, bunun kendi şanlarına dokunmadığını ve dindarlığın insan için tüm 

diğer süslerden daha güzel olduğunu düşünüyorlardı.”
25

. 

Sozomenos ve Gregorius‟un bu aktarımlarına göre, Iulianus ve kardeşi Hıristiyanlığı 

öğrenmelerinin yanısıra, bulundukları yerde zaten bir din adamı olarak çalışmış, dini insanlara 

yaymaya ve anlatmaya çalışmıştır. 

Ancak Gregorius daha sonra Iulianus‟un yaptığı işlerden ve bunun sonuçlarından şöyle 

bahseder: 

“Bana söylendiği kadarıyla iki kardeş de din şehitleri için işler yapıyorlardı ve 

onlar onuruna büyük bir iş gücüyle yapılar dikme konusunda birbirleriyle rekabet 

ediyorlardı: ama bu işler aynı motivasyondan kaynaklanmadığı için işin sonucu da her 

zaman aynı şekilde olmuyordu: kardeşlerden birinin (büyük olanı kastediyorum) işi 

sanki Tanrı onun adağını, dürüst Habil’inkiymişcesine kabul ediyormuş gibi hesaplanan 

şekilde biterken diğerininki sanki Kabil’inkiymişcesine reddediyordu.”
26

. 

“Ve o çalışmaya devam etti, onun emek verdiğini toprak başından atıyordu, ve o 

bu işte daha gayretli bir hale geldi, ama onun inancının temelleri sağlam olmadığı için 

sanki doğa onu reddediyor, onun her bir çabasında silkelenerek ağlıyordu. Bu durum 

mevzu bahis kişinin gelecekteki inatçılığı ve çılgınlığının; şehitlere hakaretlerinin ve 

kutsal mekanlara karşı adaletsiz hareketlerinin alameti gibiydi. Bu alamet sanki onu çok 

geçmişten izlemiş ve dinsizliğinin mükafatını çok önceden belli etmişti.”
27

. 

Iulianus ve kardeşi Gallus din işleri yapma konusunda çok istekli olmalarına rağmen, 

Iulianus‟un yaptıkları bir türlü iyi sonuç vermemiştir. Gregorius‟a göre bu durumun nedeni 

Tanrı‟nın onun işlerini reddetmesidir. Gregorius‟un bu yorumunun sebebi, bir Hıristiyan 

görüntüsüne sahip olan ve en az kardeşi kadar hevesle çalışan Iulianus‟un çok sonraları pagan 

                                                           
24 Nazianzuslu Gregorius‟un doğum yeri Archelais‟teki (Aksaray) Nazianzus (Nenezi) yerleşimidir. Gregorius 

Caesarea, Alexandria (İskenderiye) ve Atina‟da din eğitimi almıştır. Atina‟da aldığı eğitimde yakın arkadaşı Basil 

ve henüz imparatorluk tahtına oturmamış olan Iulianus ile beraberdir. Bkz. Christopher A. Beeley, Gregory of 

Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In Your Light We Shall See Light, (New York: Oxford 

University Press, 2008). 
25 Gregory Nazianzen, "Julian the Emperor" Oration 4: First Invective Against Julian, (1888), 23. 

http://www.tertullian.org/fathers/gregory_nazianzen_2_oration4.htm (E.T. 11.14.2012). 
26 Age, 25. 
27 Age, 26. 

http://www.tertullian.org/fathers/gregory_nazianzen_2_oration4.htm
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inancı tercih edeceğini bilmesi ile ilgilidir; Tanrı, ileride yapacaklarını bildiği için genç 

Iulianus‟un samimiyetine inanmamıştır. 

Gregorius‟un bu çıkarımlarında doğruluk payı oldukça yüksektir. Her iki kardeşin de 

bu eğitimlerine ve birer Hıristiyan olarak davranmalarına rağmen Iulianus, Gallus‟un tersine 

bu dini benimsememiş ve pagan inancı tercih etmiştir. Bu dini reddedişte muhtemelen 

Iulianus‟un Macellum‟da geçirdiği yılları hapis hayatı olarak nitelendirmesi yatar. Çünkü 

Gregorius ve Sozomenos‟un anlattıklarının tersine, Iulianus aslında burada çok zor zamanlar 

geçirmiştir. Etkisinden hayatı boyunca kurtulamadığı Macellum‟u, Atinalılar‟a ve Senato‟ya 

yazdığı mektubunda şöyle anlatır: 

“Orada geçirdiğimiz altı yılı nasıl anlatabilirim? Çünkü bir yabancının 

mülkündeymiş gibi yaşıyorduk; ama bir Pers garnizonundaymış gibi sürekli bizi 

izliyorlardı; hiçbir yabancı yanımıza gelmiyordu ve arkadaşlarımızdan hiçbirinin bizi 

ziyaret etmesine izin verilmiyordu; yani her türlü özgür çalışmadan ve serbest 

etkileşimden uzak tutuluyorduk ve kendi kölelerimizin davranışlarını sanki asker 

arkadaşlarımızmış gibi paylaşıyorduk. Çünkü kendi yaşımızda hiçkimse yanımıza 

yaklaşmıyordu ve yaklaşmasına da izin verilmiyordu”
28

. 

Iulianus‟un bu söylemlerinin can alıcı noktası, altı yıl boyunca özgürlüğü her açıdan 

kısıtlanmış biri olarak yaşamak zorunda bırakılmasıdır. Bu nedenle de kendisini düşmanın 

yurdunda gibi hissetmiştir. Hıristiyanlıktan soğumasında ve din değiştirmesinde en büyük 

etken, kuşkusuz Macellum‟daki bu kötü anılarıdır.  

Ancak, Iulianus, inancını ve kişiliğini etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen, 

Macellum‟dan tek bir kazanç elde ederek ayrılmıştır. Bu, hayatımdaki en büyük tutkum dediği 

kitap sevgisidir. Ona bu tutkuyu aşılayan Macellum‟daki hocası Caesarea piskoposu 

George‟tur. Geniş bir kütüphaneye sahip olan George, Iulianus‟a kitaplarından istediği gibi 

faydalanabilmesi için imkan tanımıştır.  

Iulianus, imparatorluğunun ikinci yılında George‟un kitaplarının bulunup toplanmasını 

talep etmiştir. Bu arama işinin başına George‟un sekreterinin geçmesini istemiş ve bu 

arayışında başarılı olursa ona özgürlüğünün verileceğini ancak dürüstlükten saparsa 

işkencelere çarptırılacağını bildirmiştir
29

. 

2.2.  Büyük Basil  

 Iulianus‟un büyük bir nefretle ve tek olumlu edinimi kitap sevgisine sahip biri olarak 

ayrıldığı Caesarea ile olan bir diğer bağlantısı imparator olduğu zamanlara dayanır. Ancak 

Macellum‟daki kötü hatıralarına yenileri eklenecek ve bu kent, kendisinde güzel bir izlenim 

asla bırakmayacaktır.  

İmparatorun kente ve halkına nefretini artıracak bir diğer neden, Nazianzuslu 

Gregorius ile Atina‟da tanışıp arkadaşlık kurmuş olan Caesarea piskopozu Büyük Basil ile 

ilgilidir. Basil‟in kendisinin imparatorluğa layık olmadığı yönünde söylentiler yaydığını duyan 

Iulianus, ona karşı büyük bir öfke duymuştur. Ancak Iulianus öfkesine yenik düşmeyip 

                                                           
28 Julian, Letter to the Senate and People of Athens, Letter to the Athenians, vol. 2, Tr.: Wilmer Cave Wright, 

(Cambridge, 1953), 251. http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letter_to_the%20athenians.htm (ET: 

11.14.2012). 
29 Julian the Apostate, Letters, vol. 3, Tr.: Wilmer Cave Wright, (1923), 2-235: “To Ecdicius, Prefect of Egypt [362 

end of January, Constantinople]”. 

 http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_1_trans.htm (ET: 11.14.2012). 

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letter_to_the%20athenians.htm
http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_1_trans.htm
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sakinliğini korumuş ve Basil‟in bu saygısızlığının cezasını şiddete başvurmadan belirlemiştir. 

Bunları doğrudan Basil için kaleme aldığı mektupta, herhangi bir öfkenin sertliği olmaksızın 

ondan bu saygısızlığının karşılığında, yaklaşık olarak 353 kilo ağırlığında altın göndermesini 

talep ederek bildirmiştir. Mektubun devamında bu ödemeyi Basil‟in ne zaman yapması 

gerektiğini ve ona biçtiği cezayı ödemezse olacakları şöyle anlatmıştır: 

“… ben Caesarea’dan geçerken ana yola çıkmadan bana ödenecek şekilde, 

çünkü Perslerle savaşı sürdürmek için tüm hızımla ilerleme niyetindeyim ve eğer bunu 

yapmazsan tüm Caesarea bölgesini yıkıp yakmaya ve uzun zaman önce dikilmiş o güzel 

binaları yıkıp yerlerine tapınaklar dikmeye de hazırım. Böylece tüm insanları Roma 

İmparatoru’na teslim olmaya ve kibir ile şişmemeye ikna edebilirim. Bu yüzden, 

yukarda bahsettiğim miktarda altını Campania tartılarında tart, buna kendin refakat et 

ve dikkatlice ölç, ailenden güven duyduğun birisiyle sana güvenli bir şekilde gönder, ve 

önce kendi mühür yüzüğünle mühürle, ki böylece, eğer fark ettiysen bu meselenin kaçışı 

yoktur, geç de olsa geçmişte yaptığın hatalarına karşı sana hafif davranabilirim.”
30

 

2.3.  Pagan Tapınakları 

Pagan bir imparator olan Iulianus‟un Caesarea‟dan nefret etmesinin ve düşmanca 

tavırlar sergilemesinin bir diğer nedeni de kentin Hıristiyanlarının buradaki Apollon ve Zeus 

tapınaklarını yıkmalarıdır. Artık şehirde sadece Fortuna (Tyche) Tapınağı kalmıştır
31

.  

Ancak bu tapınak da Iulianus‟un imparatorluğunda Caesarea‟lı Eupsychios‟un  başını 

çektiği bir toplu halk hareketiyle yıkılmıştır. Caesarea halkının bir çeşit ayaklanma ile bu 

tapınağı yıkma nedeni, Iulianus‟un Antiochia‟daki pagan yapıları yeniden ayağa kaldırması 

için amcasını görevlendirmesi olmuştur. Bu haberi alan Caesarealı Hıristiyanlar, Fortuna 

Tapınağı‟nı yerle bir etmişlerdir
32

.  

Iulianus, koyu bir Hıristiyan olan Eupsychios ve etrafındaki inananların kentteki son 

tapınağı da yıktıklarını Antiochia‟ya sefere giderken durakladığı Caesarea kentinde görmüştür. 

Bu yıkıma çok sinirlenen hükümdar, Eupsychios ve yanındakilerin ölüm fermanlarını 

çıkarmıştır
33

. Ayrıca imparator bu yıkımın sorumlusu olarak, kentte sayıları iyice azalmış olan 

paganları da suçlamıştır. Ona göre paganlar, bu tapınağın yıkımına izin vermemeli, gerekirse 

tanrıçaları için canlarını vermeliydiler
34

. 

                                                           
30 Julian the Apostate, Letters – apocryphal, Vol. 3, (1923), 236-293: “to Basil”. 

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_2_spurious.htm (E.T. 11.14.2012). 
31 Sozomenos, age, 5.4. 
32 Raymond Van Dam, Kingdom of Snow: Roman Rule and Greek Culture in Cappadocia, (Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, 2002), 190.  
33 Alban Butler (Rev.), The Lives of the Primitive Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints: Compiled from 

Original Monuments, and Other Authentic Records, Illustrated with The Remarks of Judicious Modern Critics and 

Historians, In Twelve Volumes: Vol. IV, (Edinburgh: J. Moir, 1798), 95. Iulianus‟un Hıristiyanları bu şekilde 

cezalandırması Maximinus‟un yaptıklarını hatırlatır. Maximinus, İ. S. 312 yılında Caesarea‟da Hıristiyan askerleri 

görevlerinden ayrılmaya zorlamış ve onların pagan törenlerine katılmalarını emretmiştir. Ayrıca, bu kentin 

Hıristiyanlarını, tapınaklarını bir daha inşa etmeleri halinde toplu bir şekilde öldürüleceklerini söyleyerek tehdit 

etmiştir. Bkz. Erkan İznik, “Pagan Bir İmparatorluğun Hıristiyan İmparatorluğa Dönüşümü: Geç Antikçağ‟da Roma 

İmparatorluğu”, Doğu Batı: Romalılar I, 11/49, (Mayıs, Haziran, Temmuz 2009): 57. 
34 Sozomenos, age, 5.4.  

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_2_spurious.htm
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Ancak Iulianus‟un Fortuna tapınağının yıkılmasına kestiği ceza sadece bununla sınırlı 

kalmamıştır. Caesarea‟daki kiliselere, kiliselerin mülklerine ve hazinesine el koymuştur. Bu 

sayede imparatorluk kasasına yaklaşık yüz otuz altı bin kilo altın girmiştir. Tüm Hıristiyan din 

adamlarını asker olarak Cappadocia Eyaleti‟nin ordusuna almış, Hıristiyanlara karşı ağır 

vergiler getirmiştir. Kente verdiği en büyük cezalardan bir diğeri ise Caesarea  adını şehirler 

listesinden çıkarıp daha önceki ismi olan Mazaka yapmasıdır
35

. 

Caesarea‟dan ayrılmadan önce Iulianus, Hıristiyanların yıktıkları tapınakları yeniden 

inşaa etmelerini emretmiştir. Ancak imparatorun bu emri yerine getirilmemiş, tersine, 

ölümünden sonra din şehiti mertebesine yükseltilen Eupsychios için mezarının olduğu yerde 

Aziz Eupsychios Kilisesi‟ni kurmuşlardır
36

. 

Caesarea‟daki Pagan tapınaklarının yıkılması karşısında imparatorun gösterdiği aşırı 

tepkiye, Nazianzuslu Gregorius da Hıristiyanları savunarak bir karşılık vermiştir. Ancak 

kardeşinin Iulianus‟un sarayındaki doktorlardan biri olması ve onun hayatından endişe etmesi 

nedeniyle, imparatora vereceği tepki de çok ileri gidememiştir. Ayrıca Gregorius‟un yaşadığı 

topraklardaki Hıristiyanlar da, psikopozun kardeşinin pagan bir imparatorun emrinde hizmet 

etmesinden dolayı büyük rahatsızlık duymaktaydı
37

.  

Değerlendirme 

Doğu Roma İmparatorluğu‟nun yönetiminde kısa süre bulunmuş olmasına rağmen 

Iulianus, tarihte adından en çok bahsedilen imparatorlardan biri olmuştur. Bu şöhretine neden 

olan kişiliğini kazanmasındaki en önemli faktör ise, imparatorluk sarayından uzakta, zorunlu 

olarak gönderildiği Caesarea‟daki Macellum adı verilen kışlada geçirdiği yıllardır. 

Iulianus‟a göre Macellum‟da geçirdiği altı sene boyunca özgürlüğünün kısıtlanması, 

çevresindeki insanların olumsuz davranışları onu derinden etkilemiş; Doğu Roma‟nın tahtına 

bir imparator olarak geçtiğinde bile hala aynı duygularla bu zamanları hatırlamıştır. Bu 

nedenledir ki burada aldığı yoğun Hıristiyan eğitimi ve dinsel faaliyetlerine rağmen bu dini 

reddetmiştir. Hıristiyanlık yerine pagan inancı tercih eden Iulianus‟un Macellum‟dan 

ayrılırken elde ettiği tek kazanç ise tutkuyla bağlandığı kitap sevgisi olmuştur.  

Ancak Iulianus‟un kötü hatıralar ile on sekiz yaşında Macellum‟dan ayrılmasına 

rağmen, Caesarea ve halkı ile bağlantısı imparatorluk zamanında da devam etmiştir. Hıristiyan 

halkın Caesarea‟daki tapınakları yıkmasının üzerine Iulianus bunu fırsat bilerek 

Macellum‟daki altı yılının acısını çıkarmak istemiştir. Bu nedenle, Pagan inancı tercih 

etmesine neden olan bu kentin insanlarını çok ağır cezalara çaptırmıştır. Belki de Iulianus bu 

cezalar ile gençliğinin acı hatıralarını onlardan çıkarmak istemiştir.  

Ancak Iulianus‟un çocukluğu Macellum‟da travmatik bir şekilde geçmemiş olsaydı, 

yine bir pagan olarak bu kente bu kadar ağır cezalar vermeyebilirdi. Aslında, tarihte 

imparatorların hayatlarında Iulianus‟unkine benzer bir başlangıcın olması sık rastlanan bir 

durum değildir. Onun şansızlığı ailesini kaybetmiş bir hanedan üyesi olarak eğitim bahanesiyle 

başkentten uzaklaştırılmasıdır. 

                                                           
35 Age, 5.4. Kente Caesarea ismini Claudius Caesar vermiştir. Ayrıca Sozomenos‟a göre askerlik Romalılar arasında 

en onursuz mesleklerden biridir. 
36 Butler, age, 95-96. Bu olaydan sekiz yıl sonra 8 Nisan‟da Aziz Basil, Pontus‟taki tüm psikopozları davet ederek 

onun adına bir anma yemeği düzenlemiştir. 
37 Van Dam, age, 190. 
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Sonuçta, „Iulianus‟ olarak geldiği ve hapis hayatı geçirdiğini iddia ettiği, düşman 

toprakları olarak nitelendirdiği Caesarea‟dan, „İmparator Iulianus‟ olduğunda bu şekilde 

intikam almıştır. 

 

Kaynakça  

ANABOLU, Mükerrem U.. Antik Çağda Et ve Balık Pazarları. İstanbul: Türk Eskiçağ 

Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2003. 

ATİK, Sema, “Anadolu Macellumları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, (2004): 45-

54. 

BEELEY, Christopher A.. Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In 

Your Light We Shall See Light, New York: Oxford University Press, 2008. 

BETTEN, Francis S., “The Milan Decree of A. D. 313: Translation and Comment”, The 

Catholic Historical Review, Vol. 8, No. 2 (Jul., 1922): 191-197. 

BOWERSOCK, Glen Warren. Julian the Apostate. Cambridge: Harvard University Press, 

1997. 

BROWNING, Robert. The Emperor Julian. Berkley/Los Angles: University of California 

Press, 1976. 

BURSA, Pınar. Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık. İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri 

Enstitüsü Yayınları, 2010. 

BUTLER, Alban. The Lives of the Primitive Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints: 

Compiled from Original Monuments, and Other Authentic Records, Illustrated with The 

Remarks of Judicious Modern Critics and Historians. In Twelve Volumes: Vol. IV, Edinburgh: 

J. Moir, 1798. 

COHEN, Sidney J.. “Julian the Apostate”, The Sewanee Review, Vol. 23, No. 1 (Jan., 1915): 

14-35. 

GREGORY, Nazianzen. "Julian the Emperor" Oration 4: First Invective Against Julian. 

(1888), http://www.tertullian.org/fathers/gregory_nazianzen_2_oration4.htm (E.T. 

11.14.2012). 

İZNİK, Erkan. “Pagan Bir İmparatorluğun Hıristiyan İmparatorluğa Dönüşümü: Geç 

Antikçağ‟da Roma İmparatorluğu”, Doğu Batı: Romalılar I, 11/49, (Mayıs, Haziran, Temmuz 

2009): 41-76. 

JULIAN, the Apostate. Misopogon. Select Works of The Emperor Julian, and Some Pieces of 

The Sophist Libanus, Volume 1, Tr./Ed.: Johan Albert Fabricius, Denis Petau, Edward Gibbon. 

London: J. Nichols, 1784: 223-302. 

JULIAN, the Apostate. Letter to the Senate and People of Athens, Letter to the Athenians. Tr: 

Wilmer Cave Wright,  vol. 2, 1913: 25-291.  

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letter_to_the%20athenians.htm  (E.T. 

11.14.2012). 

http://www.tertullian.org/fathers/gregory_nazianzen_2_oration4.htm
http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letter_to_the%20athenians.htm


 
 
 
 
209  Meral Hakman 

 
 H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 5 Issue 1 

Ocak/January 2013 

JULIAN, the Apostate. Letters. Tr: Wilmer Cave Wright, vol. 3, 1923: 2-235.  

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_1_trans.htm  (ET:11.14.2012). 

JULIAN, the Apostate. Letters – apocryphal, Tr: Wilmer Cave Wright, vol. 3. 1923: 236-293. 

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_2_spurious.htm          (ET: 

11.14.2012). 

KOCH, Guntram. Erken Hıristiyan Sanatı, Çev. Ayşe Aydın. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, 2007. 

KUNSMAN, Bryce Raymond. Julian the Apostate: Apart from Christianity. Thesis (M.A.), 

University of Wyoming, 2008. 

MacMULLEN, Ramsay. Constantine. New York: Dial Press, 1969. 

MEIJER, Fik. İmparatorlar Yataklarında Ölmez. Çev. Gürkan Ergin. İstanbul: Homer 

Yayınları, 2006. 

SCHNEIDER, K.. “Macellum”, RE XIV/1, Stuttgart, (1928): 129-133. 

SMITH, Rowland. Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of 

Julian the Apostate, London: Routledge, 1995. 

SOCRATES Scholasticus. Church History, From Nicene and Post-Nicene Fathers. Second 

Series, Vol. 2. Ed. Philip Schaff, Henry Wace. New York: Christian Literature Publishing Co., 

1890. http://www.newadvent.org/fathers/26013.htm (ET: 11.10.2012). 

SOZOMENOS. Ecclesiastical History. London: Samuel Bagster and Sons, 1846. 

THEODORETUS. Ecclesiastical History, Nicene and Post-Nicene Fathers: Theodoret, 

Jerome, Gennadius, Rufinus. Second Series Volume III. Ed. Philip Schaff, Henry Wallace. 

New York: Cosimo, Inc., 2007. 

VAN DAM, Raymond. Kingdom of Snow: Roman Rule and Greek Culture in Cappadocia. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. 

ZOSIMUS. New History. London: Green and Chaplin, 1814. 

http://www.tertullian.org/fathers/zosimus02_book2.htm (ET: 11.16.2012). 

 

http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_1_trans.htm
http://www.tertullian.org/fathers/julian_apostate_letters_2_spurious.htm

