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Korint ve Korint Kilisesi
Korint, Roma, İskenderiye ve Antakya'dan sonra Roma İmparatorluğu'nun dördüncü büyük
şehridir. 330 milkare alana sahiptir. Grek şehir-devletlerden biri olan orijinal şehir M.Ö. 146
yılında Roma İmparatorluğu'na karşı bir isyanda yıkılmıştır. Romalılar şehrin Grek sanat eserlerini
talan etmişlerdir (M.Ö.46 civarında).
Jülius Sezar döneminde şehir yeniden inşa edilip buraya İtalya'dan azat edilen köleler
yerleştirilmiştir. Çok geçmeden Korint ticari önemini yeniden kazanmıştır. Korint belki de
Yunanistan üzerindeki büyük etkisinden dolayı Atina'ya rakipti. Bir Roma eyaleti olan Ahaya'nın
başkenti ve doğu batı ticaretinin köprüsü olarak Korint Grekler'in, batı Avrupalılar'ın Suriyeliler'in,
Asyalılar'ın, Mısırlılar'ın ve Yahudiler'in günlük iş hayatında iç içe olduğu işlek bir ticaret
merkeziydi. Halk gemi inşa edip tunç ve topraktan eşyalar imal ediyordu. Ticari konumu şehri
birçok dış etkiye tabi tutuyordu. Ahaya'nın dar kanalında yer alan Korint'in biri Ege, diğeri
Adriyatik Denizi'nde olmak üzere iki limanı vardı. Öküz arabaları iki liman arasında mal taşıyordu.
Antik dünyada bu kadar önemli bir kavşakta yer almasından dolayı şehir cinsel ahlâksızlık ve
fuhuşla ün salmıştı. Eski bir yazar daha da ileriye giderek 'Korintlileşme' kelimesini 'zina yapmak'
anlamında kullanmıştı. Bereketi temsil eden putlarla ilişkili dini uygulamalar cinsel sapıklığı teşvik
ediyordu. Geleneğe göre makûl bir nedenden dolayı (örn. Romalılar 16.23 ve II.Korintliler 1:14)
Pavlus 56-57 yıllarında kışı Gaius'un evinde bu şehirde geçirmiştir. Romalılar'a mektubu burada
yazmıştır. Romalılar 1:18-32 ayetlerindeki öteki ulusların günahını açıklaması Korint'e tamamıyla
uymaktadır.
Roma'yla Doğu yolu üzerinde yer alan coğrafi konumu ve birçok yerden gelen tüccar ve yolcunun
geçtiği bir yer olması Korint'i Müjde’nin yayılması için ideal bir üs haline getirmiştir.
KORİNT'TE KİLİSENİN DOĞUŞU
Pavlus Müjde’yi Korint'te 50'lerin başlarında ikinci seyahatinde vaaz etmiştir (Elçilerin İşleri 18:118). Delphi'den bir yazıt ziyaretin tarihini belirtmektedir. Burada Gallio'nun M.S. 51 ya da 52'de
Korint'e vali olarak geldiği gösterilir (Elçilerin İşleri 18:12-17). Hem valinin yargılama koltuğu
hem de et çarşısı kazılarla ortaya çıkarılmıştır (I.Korintliler 10:25). Burada muhalefet azılı hale
gelince, Rab İsa bir görümde Pavlus'la konuşup ona şehirde halkının çok olduğu konusunda
teminat verdi. Bu teşvikle Pavlus ''onlara Tanrı'nın sözünü öğreterek'' Korint'te on sekiz ay kaldı
(Elçilerin İşleri 18:11). Bu uzunca dönem Pavlus'un Korintliler'le yakın ilişki kurmasını sağladı.
Korint'te Yahudiler ve öteki uluslardan oluşan bir kilise kurmak için Tanrı Pavlus'un hizmetini
kullandı. Ayrıca Pavlus burada Galatyalılar'a ve Selânikliler'e mektuplarını yazdı. Pavlus ve
arkadaşları Yeruşalim yoluyla Korint'ten Antakya'ya döndüler (Elçilerin İşleri 18:18-22).
PAVLUS'UN KORİNTLİLER'E MEKTUPLARI
Korintliler 5:9 ayeti Pavlus'un Korintliler'e artık var olmayan eski bir mektup yazdığını belirtir.
Kloi gibi insanlar onunla iletişimde bulunmuştur ve kilise Pavlus'a ortaya çıkan sorunlarla ilgili
tavsiye ricası içeren bir mektup göndermiştir (ör. I.Korintliler 7:1). İstefanas, Fortunatus ve
Ahaykos muhtemelen ona mektuplar getirmişlerdir (I.Korintliler 16.17). Pavlus sonra Timoteos'u
Korintliler'e ziyarete göndermiştir (I.Korintliler 4:17; 16:10-11).

İlk mektup bize ulaşmamıştır. Pavlus 1 I.Korintliler 5:9 ayetinde şöyle yazar. “Mektubumda size
fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım.” İkinci mektubu (I.Korintliler olarak bildiğimiz)
Pavlus'un Korint'teki tarafların çekişmeleri hakkında edindiği raporlardan (I.Korintliler 1:11),
ahlâksızlık ve aleyhte davalardan (I.Korintliler 5:6) ve Korintliler'in ortaya attığı sorulardan dolayı
yazılmıştır.
Bundan sonradır ki, “sert mektup olarak bilinen” II.Korintliler'den önce başka bir mektubun
olabileceği tartışması çıkmıştır (bkz. II.Korintliler 2:3, 4, 9 ve 7:8, 12). Bazıları II.Korintliler 10-13
bölümlerini bu mektubun bir parçası olarak görürler. Kesin bir sonuca varmak için elimizde yeteri
kadar kanıt yok ancak bu Pavlus'un yazdıklarını anlamamıza bir etki yapmaz.
II.KORİNTLİLER MEKTUBUNUN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
- Pavlus'la Korintliler arasında kendisine saldıranların sebep olduğu gerginliği ortaya çıkarır.
- Pavlus'un içini diğerlerine göre daha çok döktüğü en otobiyografik mektubudur.
- Din adamlarının görevlerindeki baskı ve ayrıcalığı göstermesi açısından önemlidir.
- Denenmelerdeki azim, Hristiyan hizmetinin özü, müjdecilik ve cömertlik açısından eşsiz
pasajlar içerir.
- Muhtemelen konuları diğer Yeni Antlaşma kitap ve mektuplarında olduğu gibi titizlikle
ayrılmadığından dolayı ihmal edilmiş bir mektuptur.

