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Müslümanlar tarafından salih bir kimse 
veya nebi olarak kabul edilen kişi, 

hıristiyanlara göre ise 

L 
St. George diye bilinen aziz. 
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Hayatına dair menkıbe tarzındaki riva
yetler içinde ilmi değer taşıyan pek az 
bilgi vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih 
hadislerde hakkında bilgi bulunmayan 
Circis ile ilgili olarak tarih ve kısas-ı en
biya türü kitaplarda anlatılanlar Vehb 
b. Münebbih'e dayanmaktadır ve özetle 
şöyledir: Circis Filistinli olup Hz. Isa'dan 
sonra eyaJet kra llıkları (tavaif-i mülük) dö
neminde yaşamış ve havarilerin sonun
cularına yetişmiş samimi bir hıristiyan
dır. Ticaret yaparak servet sahibi olmuş 
ve her yılın sonunda karını yoksullara 
dağıtmayı ilke edinmiştir. O dönemde 
Musul ve Suriye'de hüküm süren Oactan 
adında (kaynaklarda adı Dazane. Zadane 
veya Dadyane olarak da geçen bu kral. 284 -

305 yılları arasında hüküm süren Roma im
paratoru Diocletien olmalıd ır) putperest 
bir kralın himayesine girip ticaret yaptı
ğı bölgelerde güven içinde olmayı düşü
nen Circis, kendisi gibi Tsa Mesih'e ina
nan arkadaşlarıyla birlikte hediyelerle 
Musul'a gitmiş, ancak Oactan'ın halkı 

Apolion adlı puta tapmaya zorladığını, 

tapmayanları cezalandırdığını görünce 
getirdiği hediyeleri kendisi gibi inanan
lara dağıtarak kralın huzuruna çıkıp onu 
tek Allah'a inanmaya davet etmiş, fakat 
yaptıkları tartışma sonunda kral Circis'e 
putperestliği benimsetemeyince ona çe
şitli işkenceler yaptırmıştır. Rivayete gö
re bu sırada bir melek gelerek Circis'i 
bu işkencelerden kurtarır ve. "Ey Circis, 
bu işkencelere katlanı Kral seni dört de
fa öldürecek, ben ise üç defa tekrar ha
yata döndüreceğim ve dördüncüde şeha
det mertebesine ereceksin" der. Circis 
de ağır işkencelere katlanır, üç defa öl
dürülür ve yeniden dirilir; bu arada çe
şitli mucizeler gösterir. Bunları duyan 
binlerce kişi Circis'in dinine girer. inanan
lar arasında karısının da bulunması kralı 
öfkelendirir. Bunun üzerine bütün ina
nanların öldürülmesini emreder. Nihayet 
Circis Allah'a dua ederek kendi canını al
masını , inanmayanları da helak etmesi
ni ister. Duası kabul olunur; Circis ve şe
hirdeki diğer mürninler öldürülür, ardın
dan da Allah katirieri bir afetle yok eder 
(Taberl, IL 24-36; Sa'lebi, s. 327-333) 

islami kaynaklarda Hz. Tsa'ya inanma
sı, onun yolunda her türlü işkenceye kat-
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lanması. üç defa öldürüldüğü halde ye
niden diriltilmesi yanında ölüleri mezar
larından çıkartıp dirilttiği, kökünden ke
silmiş ağaçları t ekrar bitirip yeşerttiği, 
kesilip parçalara ayrılmış bir hayvana ye
niden can verdiği, ikinci ölümünde gö
ğün karardığı, dirildiğinde güneşin tek
rar ortaya çıktığı şeklindeki rivayetler, 
onun vahye mazhar bir nebi olduğu ka
naatini uyandırmıştır. Hıristiyan kaynak
lannda ise St. George (Georgios. Georges) 
Hagios diye geçen kişi ile Circis'in ay
nı şahıs olduğu kabul edilmektedir (EJ2 
!ing.l. II. 553) . Kilise tarihlerine göre St. 
George, miladi lll. yüzyılın ikinci yarısın
da Filistin'in Remle kasabasında doğ

muş ve 23 Nisan 303'te Diocletien dev
rinde Nikomedeia'da (izmit) şehid olmuş
tur. Rivayete göre İmparator Diocletien, 
İzmit'te hıristiyanlar aleyhine çıkarıp as
tırdığı bir fermanı yırtması yüzünden 
St. George'u çeşitli işkencelerle öldürt
müştür (Bustani. VI. 427) En büyük şe
hid olarak kabul edilen St. George kilise 
takviminde 23 Nisan'da anılmaktadır. İn
gilizler onu vatanlarının manevi koruyu
cusu olarak kabul etmektedirler. Asker 
olup bir hükümdar kızını ejder elinden 
kurtardığı yolunda eski bir efsane dola
yısıyla Çarlık Rusyası, St. George'un bu 
ejder olayını konu alan bir tasvirini res
mi sembol edinmiştir. 

Üç defa ölüp dirilmesi sebebiyle İsla
mi literatürde bir ölme-dirilme motifi 
olarak benimsenen Circis, ölümsüzlüğü 
kabul edilen Hızır ve İlyas'la da karıştı
rı lmıştır (Bustani. VI. 428). 

Musul'da halen Circis nebinin meşhe
di olarak kabul edilen bir yer bulunmak
tadır. Ali b. Ebu Bekir ei-Herevfnin Kita
bü ·ı- İşarat'ta verdiği bilgiye göre VI. 
(XII.) yüzyılda da Circis meşhedi olarak 
bilinen bu yerin aslında bir Keldani kilise
si olduğu tesbit edilmiştir (bk E/2 [İng. i. 
ll . 553). Beytülahm ile Hebron arasında 
Hudr (Hızır) adlı köy, yahudi ve müslü
manlar tarafından Hz. Harun'un oğlu Fi
nehas veya iıya, hıristiyanlarca da St. 
George ile alakalandırılır. Halen müslü
manların meskun olduğu bu köyün orta
sında St. George'un adıyla anı lan bir de 
rahibeler manastırı vardır. Hem müslü
manlar hem de hıristiyanlar bu manas
tırda adaklarını sunar, özellikle akıl has
talarını şifa için buraya getirirler. 

Kudüs'te Jaffa Geçidi yakınındaki Ni
cophorea'da bulunan Mar (aziz) Jirius 
Manastırı da aynı şekilde ziyaret yeri 
dir. Şehirde bu azize ithaf edilmiş üç ki-

lise daha vardır ve Mar Jirius'un resim
leri önünde yerli hıristiyanlarca tütsü ya
kılmakta , adak adanmakta, onun tehli
keli ve zor durumda bulunanlara beyaz 
bir at üzerinde yardıma geldiğine ina
nılmaktadır. O bölgede Hudr gibi önem 
verilen yerlerin en meşhuru Lydda ·da
ki St. George Kilisesi'dir. Burası St. Ge
orge'un gömüldüğü yer olarak kabul edi
lir. Avrupa'da St. George ile baharın ge
lişi ve tabiatın yeniden canlanması ara
sında ilgi kurulmakta, bu sebeple çeşitli 
törenler yapılmaktadır. Ukrayna'da bit
kilerin St. George gününde yeşermeye 
başlamasını sağlayan yöntemler geliş
tirilmekte, Baltık ülkelerinde sürülerin 
vahşi hayvanlardan korunması için St. 
George'un ikonuna başvurulmaktadır. 
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Genellikle at sırtında oynanan 
bir savaş oyunu. 
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Adını oynandığı alet olan ve çevgen 
de denilen (bk. ÇEVGAN) temrensiz mız
raktan alır : kelimenin aslı Arapça cerld
dir (kabuğu soyulmuş hurma ağacı). Ci
rit, binicilikte ve mızrak fırlatmakta us
talık isteyen Orta Asya kökenli eski bir 
savaş oyunu olup bugün Anadolu'da yal
nız bazı atçılık kulüpleri tarafından ve 
genellikle turistik gösteri mahiyetinde 
aynanmasına karşılık Orta Asya bozkır
larında nisbeten güncelliğini korumak
tadır. Atlı ve yaya oynanan iki çeşidi var
sa da en çok tanınam atlı olanıdır; yaya 
ciridi nadiren saray avlularında oynan
mıştır. Bugün atletizmin dört "atma· 


