
YENİ ŞEHİT AZİZ ANASTASİOS 
 

Aziz Anastasios Yunanistanın barbar Türklere tutsak olduğu bir 
dönemde yaklaşık olarak 1774 yılında dünyaya gelmiştir. Kökeni 
Mekedonya bölgesinde bulunan Stromniça şehrinin Radobisi 
köyünden idi. Yirmi yaşına geldiğinde Selanik’te silah imal eden 
bir dükkanda bu işi ustasından öğrenmeye başladı. O dönemde 
Türkler haksız yere tivaret yapmak isteyen ve şehirden çıkmak 
isteyen Rumlara çok ağır vergiler koydular. Bir gün 
Anastasios’un Selanik’in dışına çıkması gerekiyordu ve bu 
sebeten dolayı Türklerin vergisinden nasıl kaçacagını 
düşünüyordu. Ustası azize Türk elbiseleri giymesini ve bu 
yöntemle askerlei kandırabileceğini söyledi. Genç Anastasios 
şehrin kapısına vardığı zaman askerler onun müslüman olup 
olmadığına inanmak için ondan kelime-i şaadet getirmesini 
istediler ancak aziz bunu red etti çünkü kendisi hristiyan idi. 
Askerler hemen azizi tutuklayarak ağaya götürdüler. Aziz 
yaptığı yanlıştan sonra ağaya hiç bir tehtitle dinini red 
etmeyeceğini ağaya bildirdi. Ağa azizi yargıça gönderdi. Yargıç 
azizi dövdükten sonra cezasının belirlenmesi için onu hapse 
attırdı. Azizin müzlüman olması için ona iki tane gümüş silah bin 
tane altın ve çok pahalı bir elbise verdiler. Aziz bu hediyelere 
hiç bir önem vermedi çünkü o gerçek Tanrı’yı Muhammetle 
değiştirmek istemiyordu. Türk beyi azizi kendi tarafına geçmesi 
ve korkması için ona işkence yapılmasını emretti. İşkenceciler 
önce azizi dövdükten sonra ellerini ve boğazını zincirle 
bağladılar kıpırdamaması için de ayaklarını bir tahtaya 
bağladılar. Daha sonra işkenceciler gün boyu azizin tırnaklarına 
ince kamışlar sokmaya ona tükürüp küfür etmeye devam ettiler. 
Bu işkencelere rağmen aziz Tanrı’ya olan inancını 
kaybetmeyerek şunları söyledi: 

- Zalim adamlar beni boş yere müslüman yapmaya 
çalışıyorsunuz. Ben Hristiyanım ve Hristiyan öleceğim. Hz 
İsa adına acı çekiyor olmam benim için çok sevindirici bir 
olaydır.  



Bu sözleri duyan Türk beyi azizin boğulması için boğazından 
asılmasını emretti. Asılacağı mekana varmadan önce aziz 
işkencelere daha fazla dayanamayarak ruhunu Tanrı’ya teslim 
etti. Tarih 1794 yılının Ağustos ayı idi. Aziz Anastasios 
işkencelerden kurtulmak için dinini sonuna kadar savunmuştur 
ve bu yüzden bütün diğer şehitlerle birlikte Tanrı’nın krallığında 
bulunmaktadır. Azizin yortusu kilisemiz tarafından 8 Ağustosta 
kutlanmaktadıR. 
 


