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Eskiçağ Hıristiyanlık tarihi, Türkiye’de dinler tarihçiliğinin çok fazla 
ilgisini çeken bir alan değildir. Doğal olarak, Hıristiyanlık tarihi içerisinde kilise 
konsillerini ele alan çalışmalar sayısal olarak çok daha cılızdır. Günümüzde 
Katolik, Protestan ve Ortodoks Hıristiyanlarca evrensel kabul edilen, yedi büyük 
kilise konsilinin ülkemiz toprakları üzerinde toplandığını ve nüfusumuzun da 
küçük bir bölümünün Hıristiyan olduğunu dikkate aldığımız zaman, bu ilgisizlik 
daha da gariptir. Çünkü bu konsiller, parçası olmaya çalıştığımız Avrupa 
dünyasının kültür katmanları arasında yer alan Hıristiyanlığın, ilahiyat anlayışının 
Eskiçağ’dan günümüze yönünü belirlemektedirler. Konsillerin genel tarihine 
kısaca baktığımız zaman, Hıristiyanlığın ilk resmi amentüsünün ve kiliseyi 
merkezi bir otorite altına almak için ilk girişimlerin, 325 yılında Đznik Konsili’nde 
yapıldığını görürüz. Günümüzde Fener Patrikhanesi olarak bilinen, Türkiye’nin en 
eski kurumu 381 yılında Đstanbul’da (o zaman Konstantinopolis) toplanan II. 
Genel Konsil’de ilk kez kurumsal temele kavuştu. Çünkü o konsilin bir 
yasamasıyla, kilise hiyerarşisi içinde Roma’dan sonra ikinci onur önceliğine 
yerleşti. Türkiye’deki Hıristiyan inanç turizminin en önemli duraklarının başında 
gelen Efes, 431 yılında toplanan III. Genel Konsil’in ev sahibiydi. Meryem ve 
Efes arasındaki mitolojik ilişki bu konsille birlikte tarihsel bir çerçeveye de girdi. 
Eskiçağ Hıristiyanlığının monofizit/miafizit (Đsa’nın tek tanrısal tabiata sahip 
olduğunun savunanlar) ve diyofizit (Đsa’nın tanrısal ve beşer olmak üzere çift 
tabiata sahip olduğunu savunanlar) olarak yol ayrımına getiren IV. Genel Konsil 
451 yılında Kadıköy’de (o zaman Khalkedon) toplandı. Bu konsil aynı zamanda, 
Fener Patrikhanesini hiyerarşide Roma’daki papalık ile eşitleyerek, Ortaçağ’da 
iyice belirginleşen kırılmanın en önemli başlangıç noktası olmuştur. 

Bu kısa yazı çerçevesinde söz edilecek olan eser, geç Antikçağ 
Hıristiyanlığının V. Genel Konsili olarak bilinen toplantının tutanaklarının 
Đngilizce çevirisidir. V. Genel Konsil, sadece ülkemiz tarih yazıcılığında değil, 
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özellikle Đznik ve Kadıköy konsilleriyle karşılaştırıldığı zaman batı tarih 
yazıcılığında da fazla ilgi görmemiştir. Bu konsil, girişte söz edilen dört büyük 
konsilin, özellikle IV. Genel Kadıköy Konsili’nin Doğu Hıristiyanlığında yarattığı 
parçalanmanın, Đmparator Iustinianus’un (527-565) girişimleriyle tamir edilmeye 
çalışıldığı bir platformdu. Đmparator, Kadıköy Konsili’nin Đsa teolojisinin 
Nestoriusçu olmadığına ve 431 yılındaki Efes Konsili’nde kabul edilen 
Đskenderiye piskoposu Kyrillos’un  ilahiyatını reddetmediğine, Monofizitleri ikna 
etmeye çalışıyordu. Çünkü, özellikle Kadıköy Konsili sonrasında doğu dünyasının 
Hıristiyanları Kadıköy Konsili yanlıları (diyofizit) ve karşıtları (monofizit) olarak 
bölünmüşlerdi. Iustinianus, Monofizitleri kazanmak için önceki yüzyılda çoktan 
ölmüş üç önde gelen Nestorius yanlısını (Theodorus, Theodorethus, Đbas) 
reddetmiştir. Dönemin papası Vigilius (ö. 555) ilk başta V. Genel Konsil’in 
kararlarını, Kadıköy Konsilini reddettiği gerekçesiyle kabul etmemişse de, 
Đmparator Iustinianus, onu da ikna etmeyi başarmıştır! Konsil ayrıca, yaklaşık iki 
yüz yıl önce ölmüş ünlü ilahiyatçı Origenes’i de mahkum etmiştir. Bunun nedeni, 
Mısır’daki manastırlarda Origenesçi grupların fazlaca güçlenmiş olmasıdır. 
Konsilin, daha önce başarılamamış olan kilise birliği idealini ne kadar 
gerçekleştirebildiği sorusu, ancak Bizans Đmparatorluğu’nun sonraki yüzyıllardaki 
tarihine bakılarak cevaplanabilecektir. V. Genel Konsil’i izleyen yaklaşık seksen 
doksan yıl içerisinde, dini bölünmelerin en yoğun yaşandığı Suriye ve Mısır gibi 
eyaletlerin, Đslam orduları tarafından kolayca fethedilmesi, konsillerin 
başarısızlığının doğrudan ifadesidir.  

Liverpool Üniversitesi yayınlarının Translated Texts for Historians 
[Tarihçiler için Çeviri Metinler] serisinin 51. cildi olarak yayınlanan V. Genel 
Konsil’in tutanakları, sadece konsilin gündemi ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda, 
konsilin öncesine ve sonrasına ışık tutan metinleri de içermektedir. Tutanakların 
editörü ve çevirmeni R. Price, aynı seriden daha önce yayınlanan Kadıköy 
Konsili’nin tutanaklarını da yayına hazırlamıştı. Price, yazdığı uzun giriş 
bölümüne (108 sayfa), Kadıköy Konsilinden Đmparator Iustinus’un (518-27) tahta 
çıkışına kadar geçen süredeki (451-518 arası) kilise – devlet ilişkilerini 
özetleyerek başlamaktadır. Iustinianus kilise politikasını daha detaylı bir biçimde 
ele alan Price, Papa Vigilius’un yargılanmasından, dönemin ilahiyat 
problemlerinden çözüm arayışlarına kadar geniş bir spektrum sunmaktadır. 
Burada sorun, Mopsuestia piskoposu Theodorus (ö. 428), Kilise tarihçisi 
Theodorethus (ö. 466) ve Urfa piskoposu Đbas (ö. yaklş. 457) gibi üç önde gelen 
şahsiyetin ilahiyat yaklaşımlarında düğümlenmektedir. Konsilin kararlarının 
batıda ve doğuda yarattığı tepkileri ihmal etmeyen editörün, giriş bölümünün 
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sonunda, metnin günümüze kadar nasıl ulaştığının kısa bir tarihini de vermesi, 
metnin metodolojik olarak izlenebilirliği açısından değerlidir.   

Konsilin ön tarihi açısından önemli olan, Afrikalı din adamlarının 
Iustinianus’a ve Papaya mektubuna yer veren editör, Đmparator’un 551 yılında 
yayınladığı Ortodoks Đnanç Üzerine başlıklı fermanı ve Papa Vigilius’un 551-52 
arasındaki bazı mektuplarının çevirisini de sunmaktadır. Bu belgeler, V. Genel 
Konsil’in nasıl bir arka plan üzerine toplandığının anlaşılması bakımından 
değerlidir. 5 Mayıs 553’te Iustinianus’un mektubuyla ilk oturumu açılan konsil, 2 
Haziran’a kadar toplam sekiz oturumda tamamlanmıştır.  

Eserin ilk cildinde konsilin ilk beş oturumunun tutanakları yer 
almaktadır. Patrik Eutykhius başkanlığında açılan ve yüzelliiki piskoposun hazır 
bulunduğu 5 Mayıs’ta toplanan ilk oturumda (s. 184-204) Đmparator 
Iustinianus’un mektubu okunmuştur. Mektup, ilk dört genel konsilin kararlarına 
atıflar yapmakta ve daha çok Kadıköy konsili sonrasında ortaya çıkan ilahiyat 
tartışmalarını özetleyerek yukarıda söz konusu edilen üç şahsiyetin (Theodorus, 
Theodorethus ve Đbas) bazı yazılarında ileri sürdükleri ilahiyat görüşlerini açık bir 
biçimde reddetmektedir. Konsilin 8 Mayıs’ta toplanan ikinci oturumu (s.206-218), 
bir grup piskoposun ve devlet yetkilisinin, o sıralarda başkentte tutuklu bulunan 
Papa Vigilius’a yaptıkları ziyarette konuşulan konuları içermektedir. Vigilius’un 
seleflerinden Papa Leo’nun mektubu çerçevesinde oluşturulan Kadıköy 
Konsili’nin ilahiyat görüşü, papalığın politikası olarak belirlendiği için, Vigilius 
politika değişikli ğine direniyordu. Đkinci oturumun hemen ertesi günü toplanan 
üçüncü oturum (s. 219-224), Patrik Eutykhius’un Papa Vigilius’a yazdığı ve 
Iustinianus’un ilk oturuma gönderdiği mektuplardan bölümler okunarak 
tamamlandı. Bundan üç gün sonra 12 Mayıs’ta toplanan dördüncü oturum (s. 231-
270), önceki yüzyıldaki tartışmaları ateşleyen Mopsuestialı Theodorus’un 
yazılarında ortaya çıkan Đsa teolojisinin detaylı incelenmesine ayrılmıştır. Eski 
patrik Nestorius’un (428-31) hocası olan Theodorus’un ilahiyat görüşleri Efes ve 
Kadıköy konsillerinin entelektüel arka planında etkin bir yere sahipti. Oturumun 
sonunda Theodorus’un Đsa teolojisi “şeytani” bulunarak reddedilmiştir. Konsilin 
17 Mayıs’ta toplanan beşinci oturumu (s. 283-370), Theodorus’un yazılarından 
ilave okumalar ve kilise tarihçisi piskopos Theodorethus’un yazılarının 
okunmasına ayrılmıştır. Efes konsilinde, dönemin Đskenderiye patriği Kyrillus’un 
girişimleriyle aforoz edilen Theodorethus, Kadıköy Konsili’nde aklanmıştı. 
Theodorethus ve Kyrillus’un yazıları, beşinci oturumda karşılaştırmalı olarak 
okunmuş ve Theodorus gibi, Theodorethus da tekrar reddedilmiştir. 19 Mayıs’ta 
toplanan altıncı oturum (c.II, s. 5-71), Urfa piskoposu Đbas’ın, Đranlı Mari adlı bir 
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başka piskoposa gönderdiği mektubun incelenmesine ayrılmıştır. Efes Konsili’nin 
Antakya ve Đskenderiye kiliseleri arasında yarattığı gerilimin 433 yılında 
yumuşatılmasından sonra yazılan Đbas’ın mektubu, aslında bir Nestorius 
savunusuydu, çünkü Nestorius Efes’te gerçek kaybedendi (hem patrikliği 
kaybetmiş, ona atfedilen görüşler reddedilmiş ve üstelik sürgüne gönderilmiş ve 
orada ölmüştü). Oturumda, bu mektuba ilişkin ortaya çıkan diğer dokümanlar da 
göz önüne alınmıştır. Bunlar arasında Mari’nin ve Proklus adlı bir başka patriğin 
mektuplarının yanı sıra, Kadıköy Konsili’nin Đbas’ın sorgulanmasına ilişkin 
tutanakları da vardı. Konsilin 26 Mayıs’ta toplanan yedinci oturumu (s. 74-101), 
önceki üç oturumda ele alınan konular birleştirerek varılan sonucun imparatorluk 
fermanıyla nasıl somutlaştırılacağını görüşmek niyetiyle toplanmıştı. Ancak 
Iustinianus’un temsilcileri, daha önceki oturumlarda görüşleri reddedilen üç 
şahsiyete ilişkin Papa Vigilius’un muhalif tavrından hala vazgeçmediği bilgisini 
konsile ulaştırmaları üzerine, bu oturumda Vigilius’un tavrı tartışma konusu 
olmuş ve ikna edilmesi muhtemel olan Vigilius’un nihai kararının beklenmesi için 
oturuma bir hafta ara vermiştir. Konsilin 2 Haziran 553’te toplanan sekizinci ve 
son oturumu, Papa Vigilius’un muhalefeti dikkate alınmadan, önceki oturumlarda 
ulaşılan kararlara, katılımcı piskoposların onaylarının alınması için toplanmıştır. 
Son oturuma katılan piskopos veya temsilcilerinin sayısı yüzaltmışaltı olarak 
görünmektedir. Eserin ikinci cildinin geri kalan bölümlerinde, Papa Vigilius’un 
yayınladığı iki constituta ve Patrik Euthykhius’a gönderdiği mektup, 543 ve 553 
yılında yayınlanan Origenes karşıtı kanonlar, Iustinianus’un konsile yazdığı 
Origenes karşıtı mektup ve katılımcı piskoposların eyaletlerine göre düzenlenmiş 
listesi yer almaktadır.  

Sonuç olarak bu eser, Hıristiyanlık tarihinde imparatorun kilise işlerini 
yönlendirmeye ne kadar hevesli olduğunu göstermesi, kilise konsillerinin nasıl 
çalıştığını, alınan kararlarda imparatorun ve piskoposlarının ağırlığının 
boyutlarının anlaşılması ve keza Hıristiyan ilahiyatının VI. Yüzyıldaki yönünü 
ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Diğer yandan, özellikle konsilde hazır 
bulunan piskoposların isim listelerinin verilmiş olması, Doğu Roma 
Đmparatorluğu kentlerinin yerel tarihleri açısından da değerli olduğu kuşkusuzdur. 

 


