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ünümüz dünyasında yayılımcılık şeklinde niteleyebileceğimiz bir günde-
me sahip dinlerden birisi Hıristiyanlık’tır. Böyle bir amaca sahip olması do-
layısıyla Hıristiyanlık ve misyonerlik bir birbiriyle ayrılmaz birer parça

olarak varlıklarını sürdürmektedir.

Dünyadaki değişik şart ve durumlara göre kendini yenileme veya yeni bir ta-
kım metotlarla öteki olarak adlandırdığı kişileri kendine çekmeyi düşünen Hıristi-
yan gruplar, misyon alanı olarak seçtikleri henüz Hıristiyanlaştırılmamış bölgelerde
faaliyet sürerken; aynı zamanda Hıristiyanlaş-tırılmış bölgelerde de misyon çalış-
malarında bulunurlar. Doğal olarak bu tür hareketler, kendi aralarında bir takım
anlaşmazlıklara neden olur. Bu tür anlaşmazlıkların ön plana çıktığı olgulardan bi-
ri, bir gruba bağlı olan bir Hıristiyan’ın, diğer bir grup tarafından öteki olarak gö-
rülmesi ve misyon alanı içine dahil edilmesidir.

İncil metinlerinde geçtiği üzere İsa, tebliğ alanını İsrailoğullarının kaybolmuş
kuzuları olarak tanımlar. Başlıkta kullandığımız “kuzu hırsızlığı” tabiri, Hıristiyan-
ların, İncil’in güzel haberlerini yaymak anlamında olan evanjelizmin, bozulmuş
şekli olarak belirttikleri proselitizm faaliyeti için dile getirdikleri tanımlamadır. Bu

Hıristiyanlık’ta “Kuzu Hırsızlığı” veya
Proselitizm

ÖÖZZEETT  Tüm ‘sistemler’ görüşlerini dünyaya yaymak ister. Tarihe bakıp onu tanımlamak istersek onu
‘sistemlerin çatışması’ olarak tarif edebiliriz. Din Biliminin perspektifinden bakıldığında bu çatışma,
genelde bir pagan-Hıristiyan veya özelde Katolik-Protestan çatışması olabilir. Bu makale, ilk olarak
proselitizmin anlamı ve tarih içinde onun dönüşümünü ve ikinci olarak da kiliseler arasındaki
çatışmalar hakkında bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Sonuçta biz proselitizm terimi üzerine
dayanarak misyonerlik aktivitesini nasıl incelememiz gerektiğini işleyeceğiz.
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AABBSSTTRRAACCTT  All the ‘systems’ ask to deploy their ideas through the world. If we look at the history
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Catholic-Protestant. This article aims to give, first, a perspective about the meaning of proselytism,
its transformation through the history; and second, conflicts between churches. We will conclude,
finally, how we can examine missionary activity based on the term of proselytism.
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ta nım la ma da, böy le bir fa a li ye tin İsra i lo ğul la rı nın kay-
bol muş ku zu la rı na kar şı ya pıl mış yan lış bir me tot an la -
mı imâ edil mek te dir.

Pro se li tiz me ge niş bir bağ lam da ba kı lır sa ko nu nun
ulus lar ara sı hu kuk ve po li ti ka lar açı sın dan din öz gür lü -
ğü ve di ni ifa de ser best li ği ne ka dar yan sı yan bir yö nü
bu lun mak ta dır. An cak bu çer çe ve, bu ya zı nın içe ri ğin de
iş len me ye cek tir. Ya zı da ilk ola rak pro se li tizm te ri mi nin
ta nı mı, Es ki ve Ye ni Ahit bağ la mın da ve ril me ye ça lı şı lıp
ta rih için de ki an lam kay ma sı na dik kat çe kil dik ten son -
ra Hı ris ti yan grup la rın (olum lu ve ya olum suz, et kin ve -
ya pa sif), bu ol gu ya ba kış açı la rı or ta ya kon ma ya
ça lı şı la cak tır.

PRO SE Lİ TİZM TE Rİ Mİ NİN TA NI MI

‘Bir şeye ve ya ona doğ ru gel me’ an la mın da olan pro se -
li tizm, Ki ta bı Mu kad des’ te geç me mek le be ra ber; pro-
sely te (pro sely tos, prosh lutw), İbra ni ce mi sa fir ve ya bir
yer de zi ya ret çi an la mın da ki ger ke li me si nin ter cü me si
ola rak Ki ta bı Mu kad des’ te zik re dil miş1 ve To ra’ nın tü-
mü ne ve Yah ve’ ye ina nıp İsra il ’e gel miş olan ya ban cı
ki şi ler ve zi ya ret çi ler2 için kul la nı lan bir Es ki Ahit te ri -
mi dir.

Es ki Ahit’ te ki “yer li (İsra il li) ve ya ban cı (ger) her-
kes için tek bir ya sa nız ola ca k”,3 “ya ban cı la rı (ger) se-
ve cek si ni z”,4 “ül ke niz de si zin le bir lik te ya şa yan bir
ya ban cı ya (ger/pro sely tos) kö tü dav ran ma yı n”,5 “ya nı -
nız da ki ya ban cı bir ko nuk, Rab bin Fı sıh Bay ra mı’ nı kut-
la mak is ter se, ön ce evin de ki bü tün er kek ler sün net
edil me li, son ra ye rel halk tan bi ri gi bi İsra il hal kı na ka-
tı lıp bay ra mı kut la ya bi li r”6 şek lin de ki me tin ler de zik-
re di len ya ban cı yı ifa de et mek için ay nı te rim
kul la nıl mak ta dır.

Es ki Ahit’ te açık bir şekil de pro sely te olan ki şi ler
çok faz la zik re dil me yip sün net ol duk tan son ra ahit leş -
ti ği top lu lu ğun içi ne ka tı lan er kek hiç bir üye den bah se-
dil me mek te dir. Me tin ler de İsra il li ler gi bi ya şa ma ya
ka rar ve ren iki ki şi den bah se di lir ki bun lar; Eri ha’ da iki
İsra il li ca su su sak la yan Ra hav (Ra hab)7 ve Mo av’ lı Ruth8

ad la rın da ki iki ka dın dır. Bu iki ola yın dı şın da İsra il li ler
ta ra fın dan öl dü rü le bi le ce ğin den kork tuk la rı için uzak
bir ül ke den gel dik le ri ni söy le yen Gi von lu lar’ dan9 bah-
se di lir ki bu ra da da açık bir şekil de on la rın sün net edil-
dik le ri be lir til mek te dir.10 Bu me tin le rin ya nın da Ye şu
ki ta bın da ki “ve İsra il kav mi ni mü ba rek kıl mak için Rab-
bin ku lu Mu sa’ nın ev vel den em ret miş ol du ğu gi bi bü tün
İsra il ve ih ti yar la rı ve re is le ri ve ha kim le ri rab bin ahit
san dı ğı nı ta şı yan ka hin le rin, Le vi li le rin kar şı sın da ga-

rip ler (ya ban cı lar) de yer li ler gi bi ol mak üze re san dı ğın
bu ta ra fın da ve öte ta ra fın da … dur du la r” (8:33) söy le -
mi ne da ya nı la rak, ya ban cı lar, et nik, sos yal ve di ni bir
ta kım ge rek le ri yap tık la rın da, İsra il li ler ile ay nı sta tü ye
sa hip ol mak ta dır lar11 gö rü şü nü sa vu nan lar da bu lun -
mak ta dır.

Mi la di ilk yüz yıl da Ya hu di le rin, gen ti le (Ya hu di
ol ma yan lar) ara sın da pro se li ti zas yon fa a li ye ti yap tık la -
rı nı id di a eden le rin kul lan dık la rı en önem li de lil, Dic le
Neh ri’ nin do ğu sun da ki Adi a be ne evi nin yö ne ti ci le ri nin
Ya hu di lik ’i ka bul et me si dir.12 Ay rı ca “vay ba şı nı za, ya-
zı cı lar ve Fe ri si ler, iki yüz lü ler! Zi ra bir müh te di yap mak
için de ni zi ve ka ra yı do la şır sı nız; ve olun ca siz onu ken-
di niz den iki kat ce hen nem oğ lu eder si ni z”13 met ni de
Ya hu di le rin, in san la rı ka zan mak için yap tık la rı gay ret -
le ri ak tar ma sı yö nüy le önem li bir me tin dir. Bu nun la be-
ra ber Da vid J. Bosch, te ri min, “Ya hu di mis yo ner le ri nin
ka tı lı mıy la olan bir mis yo ner lik fa a li ye tin den çok; pa -
gan olan bir ki şi nin Ya hu di li ğe yak laş ma sı ” an la mı na
gel di ği ni di le ge ti rir. Bosch, A. D. Nock ’dan yap tı ğı alın-
tı da “Bü yük İsken der’ den Au gus ti ne ’e ka dar ki dö nem de
top lum da eko no mik, sos yal ve di ni bir çok de ği şik li ğin
ve şaş kın lı ğın bu lun du ğu nu, Grek din le ri nin ve Grek fi-
lo zof la rı nın Or ta As ya’ ya ya yıl dık la rı nı, Mı sır, Su ri ye
ve As ya din le ri ne bağ lı ba zı ki şi le rin Gre ko-Ro men böl-
ge le ri ne nü fuz edip bir çok ki şi nin din le ri ni de ğiş tir me -
sin de et kin rol al dık la rı nı ” di le ge ti rir. Bu na ek ola rak
“bu böl ge ye ge len din ler den bi ri nin de Ya hu di lik ol du -
ğu nu, an cak gen ti le nin, Ya hu di lik ’e ka tı lım la rı nı sağ la -
mak için ak tif bir mis yo ner lik fa a li ye tin de
bu lu nul du ğu na da ir ka nıt la rın ye ter siz ol du ğu nu,14 bu-
nun la be ra ber gen ti le den ba zı ki şi le rin Ya hu di lik ’e ken -
di is tek le riy le gi rip To ra’ yı ka bul ede rek sün net ol ma yı
is te dik le ri ni ve bu ki şi le rin pro sely tes ola rak isim len di -
ril dik le ri ni ”15 be lir tir.

Bosc h’un bu gö rü şü nün ak si ne, gö nül lü ola rak gen-
ti le den Ya hu di li ğe ka tıl ma ol gu su nun sür gün ön ce si ol-
du ğu nu; sür gün son ra sı ise Ya hu di le rin, çok cid di ve
hat ta ba zen ka tı bir şekil de in san la rı Ya hu di li ğe dön dür -
me gay ret le ri nin bu lun du ğu da di le ge ti ri lir.16

Pro sely tes ola rak zik re di len gru bun dı şın da Ya hu -
di lik’ le iliş ki için de olan ve bu na mey yal olan baş ka bir
top lu luk da ha var dır ki bu gru ba, Tan rı’ dan kor kan lar
(God-fe a rers, İbra ni ce, Ye ro Yi ho)17 de nil mek te dir. Bu
ki şi ler Ya hu di lik ’e mey let mek le be ra ber son adım olan
sün net ol ma yı ka bul et mez ler.18

Ye ni Ahit’ te ki kul la nım da -özel lik le İsa’ nın di ne
çağ rı da bu lun du ğu za man lar da- da ve te ina nan ki şi ler den,
bu lun duk la rı top lu lu ğun kim li ği ni red det me le ri ve ya ya-
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şa dık la rı top lu lu ğu19 terk et me le ri is ten me miş tir. Ye ni
Ahit’ te Tan rı dan kor kan lar ola rak gö rü len bu ki şi ler den
ba zı la rı nın, Pen te kost gü nün de (MS. 30)20 Ku düs’ te ol-
duk la rı21 ve on lar dan bi ri nin22 dul la ra hiz met et mek için
se çil di ği23 be lir til miş tir. Yi ne He le nis tik li der ler den bi ri
olan Phi lip/Fi li pus, Ku düs’ te hac iba de ti ni ta mam la yıp
evi ne ge ri dön mek te olan Et yop ya lı/Ha beş li bir pro se li -
te yi ve ya Tan rı dan kor kan bir ki şi yi vaf tiz24 et miş tir.25

Pro se li tizm te ri mi, Ye ni Ahit’ te, yu ka rı da be lir ti -
len yer le rin dı şın da Mat ta 23:15 ve Ra sul le rin İş leri
13:43’de ge çer. Bu dört ye rin için de sa de ce Mat ta’ da ki
kul la nım da, ya ni İsa’ nın, “Fe ri si le rin bir ki şi yi di ne dön-
dür mek için de niz le ri, kı ta la rı do laş tık la rı nı, son ra da o
ki şi yi iki kat ce hen nem lik bir du ru ma so ka n” bir ta kım
ku ral lar la yü küm lü tut tuk la rı nı eleş tir di ği eği lim den
bah se der ken olum suz bir an lam kas te di lir.26

İlk dö nem Hı ris ti yan la rın da olum lu bir an la mı çağ-
rış tı ran pro sely tizm, son ra ki yüz yıl lar da içe ri ği nin ve
evan je lizm (gü zel ha be ri yay ma) me tot la rı nın de ğiş me -
si ne de niy le olum suz bir an lam ifa de et me ye baş lar. Gü-
nü müz de “bir ki li se ye bağ lı olan ki şi nin, bu lun du ğu
ki li se yi de ğiş tir me si ni teş vik et me ve ya se be bi yet ver -
me ” şek lin de an la şıl mak ta dır.27 Bu te rim, in ter tes ta -
men tal dö nem ola rak bi li nen İbra ni ce Ki tab-ı
Mu kad des ’in son ki tap la rı nın ya zı mı (M.Ö. 200) ile Ye -
ni Ahit ’in ki tap la rı nın ya zıl ma sı nı (M.S. 100) kap sa yan
dö nem de an lam de ği şik li ği ne uğ rar. Bu de ği şik lik te ger
ve pro sely tos, Ya hu di hu ku ku nu ta ma men uy gu la yan ve
İsra il le tam bir bü tün lük için de olan gen ti le için kul la -
nıl ma ya baş la nır. Be lir ti len ki şi le rin, bu bağ lam da gö rül-
me si için üç şey ge rek li kı lı nır: Vaf tiz, kur ban ve
er kek ler için sün net ol ma. Do ğal ola rak bu, gen ti le nin,
ya ban cı mi sa fir ola rak gö rül me sin den çok; Ya hu di top-
lu lu ğu nun ye ni doğ muş üye si ol ma sı an la mı na gel mek -
te dir.28 Da vid A. Kerr de ma ka le sin de bu te ri min da ha
çok 18. yüz yıl da ya ni Ay dın lan ma li te ra tü rün de, to le -
rans sız lık ola rak ta nım lan ma ya baş lan dı ğın dan bah se dip
Ed mund Bur ke’ nin Fran sız İhti la li’ ni eleş ti rir ken ‘pro-
se li tiz min ru hu nun, fa na tizm ru hu nu ha zır la dı ğı’ sö zü -
nü zik re der.29

Pro se li tizm ile il gi li gö rüş ler de te ri min, çok ge niş bir
ala nı kap sa ya cak şekil de ta nım lan ma sı, ba zı ka rı şık lık la -
ra se bep ol mak ta dır. Bu an lam da ba zı la rı bu te ri mi, in san
hak la rı na ya pı lan her tür lü mü da ha le, Hı ris ti yan ve ya Hı-
ris ti yan ol ma yan her ke sin dinî bir ta kım me se le ler de öz -
gür ol ma ma sı ve İncil ’in va az edi lip an la tıl ma sın da
Tan rı nın gös ter di ği yo la uy gun ol ma yan bir ça lış ma nın
ya pıl ma sı ola rak ta nım lar.30 Or ta Do ğu Ki li se ler Bir li ği
(Midd le East Co un cil of Churc hes (MECC)’nin 1989 yı-

lın da yap tı ğı 5. ge nel top lan tı sın da bu ko nu ele alı nır ve
pro se li tizm, ki şi le ri için de bu lun duk la rı ki li se ye ya ban -
cı laş tı rıp be lir li bir ki li se den baş ka bir ki li se ye çek me yi
amaç la yan gay ret ler ola rak ifa de edi lir.31

Gü nü müz dün ya sın da pro se li tizm de ni lin ce bir ta -
kım şika yet ler ve ya kın ma lar yük sel mek te dir. Bun lar -
dan bi rin ci si, ya zı mı zın baş lı ğın da da kul lan dı ğı mız
üze re ku zu hır sız lı ğı (she ep-ste a ling) ola rak ta nım la nan
ve bir ki li se ye bağ lı olan bir ki şi nin baş ka bir ki li se ye üye
ya pıl ma ya ça lı şıl ma sı nı ifa de eden Hı ris ti yan lı ğın ken di
için den kay nak la nan bir ya kın ma dır. Bu an lam da, böy -
le bir fa a li yet için de olan grup lar, yer le şik ve or ga ni ze
ha le gel miş olan ki li se le rin inanç ve ri tu el le ri ne say gı
gös ter me mek le it ham edil mek te dir.

İkin ci şika yet, Av ru pa’ da uy gu la nan pro se li tizm ha-
re ket le ri nin po li tik/kül tü rel bir yön ol mak tan çı kıp ah-
lakî bir ya pı ha li ne gel me si dir. 17. yüz yıl dan ön ce
Av ru pa’ da, kra lın di ni ne ise hal kın di ni de ay nı olup
dinî bir top lu lu ğu de ğiş tir mek, po li tik bir prob lem ola-
rak gö rül mek tey di. Ay dın lan may la be ra ber ki şi sel öz-
gür lük ve to le rans öne çık ma ya baş lar. Do ğal ola rak
bu nun la bir lik te ag re sif evan je lizm ve ya top lum sal dinî
bas kı, ba rı şı bo zan ve he men he men suç/ah lak sız lık ola-
rak gö rü lüp bu na kar şı bir tep ki or ta mı olu şur.

Hı ris ti yan top lum la rın be lir ti len ken di şika yet le -
ri nin dı şın da di ğer ya kın ma ise Hı ris ti yan ol ma yan top-
lum lar dan gel mek te dir. Hı ris ti yan ol ma yan
top lu luk la rın en di şe si ise, ken di top lum sal kül tür le ri nin
ve ki şi sel iliş ki le ri nin, pro se li tizm ile par ça lan ma sı dır.32

Da ha açık bir ifa dey le söy le mek ge re kir se Hı ris ti yan ol-
ma yan top lum lar, Hı ris ti yan lar ta ra fın dan böy le bir mis-
yon ala nı için de gö rül mek ten ve ken di dinî de ğer le ri ni
yi tir mek ten kay gı duy mak ta dır lar.

PRO SE Lİ TİZM VE HI RİS Tİ YAN GRUP LAR

Ge nel an lam da pro se li tizm den bah set tik ten son ra ki li -
se le rin, bu ol gu ya kar şı tu tum la rı ve tec rü be le ri hak kın -
da bil gi ver mek, bu ko nu da Hı ris ti yan dün ya sın da ki
an la yış la rın or ta ya kon ma sı için da ha iyi ola cak tır. Bu
bağ lam da ya zı mız, da ha çok yu ka rı da be lir ti len bi rin ci
tür den şika yet ler ve ya kay gı lar çer çe ve sin de iler le ye -
cek tir. Bu nok ta, di ğer iki şika ye te oran la da ha ile ri se-
vi ye de dir. Ya ni pro se li tiz min, ah lak sız lık ve ya suç ola rak
al gı lan ma sı ile Hı ris ti yan ol ma yan lar ta ra fın dan yö nel -
ti len kay gı lar, Hı ris ti yan la rın ken di ara la rın da ki tar tış -
ma ya oran la da ha do ğal gö rü le bi lir.

Bu na gö re ma ka le, pro se li tizm tü rü ça lış ma la ra ma -
ruz kal mış ve bun dan do la yı bu tür bir fa a li ye te yö ne lik
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şika yet le ri ni açık ça di le ge ti ren Or to doks Ki li se si’n den
baş la yıp pro se li tizm yap mak la (ve fa kat ba zen ma ruz
kal mak la) it ham edi len Ka to lik Ki li se si ve Pro tes tan Ki-
li se le ri ile de vam ede cek tir. Ar dın dan da Dün ya Ki li se -
ler Bir li ği’ nin (WCC), bu ko nu ile il gi li tu tum la rın dan
bah se di lip ge nel bir çer çe ve su nul ma ya ça lı şı la cak tır.

OR TO DOKS Kİ Lİ SE Sİ VE PRO SE Lİ TİZM

Or to doks Ki li se si, bel ki de ta rih te Ro ma Ki li se si gi bi et -
kin bir nü fu za sa hip ve özerk bir ya pı ya ula şa ma dı ğı için
mis yon fa a li ye tin de da ha çok pa sif gö rün mek te dir. Ay-
rı ca onun, ta rih te da ha çok si ya si erk ta ra fın dan yön len -
di ril me si ni (kay se ro-pa pizm) de bu ka te go ri içi ne da hil
ede bi li riz. İlk dö nem ler de im pa ra tor la rın, son ra ki dö-
nem ler de Ro ma’ nın sü rek li ar tan gü cü nün his se dil me si,
ar dın dan Os man lı İmpa ra tor lu ğu’ nun ko nu mu ve ko mü-
nist ya pı nın çök me si ne ka dar Rus ya’ nın bas kı sı al tın da
kal ma sı, bu ki li se nin ya yı lım cı tu tu mu nu, öte le me si so-
nu cu nu pe şin den ge tir miş gi bi gö rün mek te dir.

Or to doks Ki li se le ri’ nin pro se litzm hak kın da ki du-
ru mu nu bir cüm ley le özet le mek ge re kir se bu, şöy le di le
ge ti ri le bi lir: “Dü nün rü ya sı, bu gü nün ka bu su ha li ne gel-
miş tir.” 1989 yı lın da ko mü niz min yı kıl ma sıy la be ra ber,
Do ğu Av ru pa ki li se le ri ye ni bir yüz yı lın şafa ğı nın gö rül-
dü ğü nü san mış lar dı. Çün kü bun dan ön ce bu ki li se ler,
ko mü niz min bir ta kım bas kı la rı ve iş ken ce le ri al tın da
kal mış lar dı. Ko mü niz min yı kıl ma sı, öz gür lük ve ra hat
bir ne fes ala bil mek için bir fır sat ola rak gö rü lü yor du; an -
cak dü nün bu rü ya sı, ki li se le rin bir bi riy le ça tış ma ya gir-
me siy le ka bu sa dö nü şür.

Or to doks ki li se le ri nin öz gür lük ten bek len ti le ri ni,
Do ğu Av ru pa ki li se le rin de azın lık du ru mun da olan
Evan je lik Pro tes tan’ lar da ümit et mek tey di ler. Böy le ce
on lar da iyi ha be rin Hı ris ti yan ol ma yan la ra ile ti le bi le -
ce ği ni umu yor lar dı. An cak Evan je lik’ la ra gö re Hı ris ti -
yan ol ma yan lar ta nı mı nın içi ne, ba zı Ka to lik ve
Or to doks ki li se si nin üye le ri de da hil di. Ay nı za man da
Evan je lik Ki li se le ri’ nin dı şın da bir çok iri li ufak lı grup-
lar da ön ce den şey tan im pa ra tor lu ğu ola rak ta nım la dık -
la rı bu böl ge de ken di le ri için de bir ya yıl ma im ka nı nın
doğ du ğu nu dü şü nü yor du. 1993’te Se att le’ da Si vil Top-
lum Mer ke zi’ nin yap tı ğı araş tır ma ya gö re bir bi rin den
fark lı Ba tı Ki li se le ri’ ne ait 760 di ni grup ve ki li se, es ki
ko mü nist Av ru pa’ da dinî pro pa gan da işi ne gi riş miş ti.
Hat ta Pat rik II. Alexy ’nin 1992 yı lın da ya pı lan bir top-
lan tı da: “Biz öz gür lü ğe ka vuş tuk tan son ra Av ru pa lı Hı-
ris ti yan kar deş le ri mi zin, ko mü nist yö ne tim al tın da ca hil
kal mış ve sis te ma tik bir eği ti me sa hip ol ma yan sis te min,
or ga ni ze edil me sin de bi ze yar dım ede cek le ri ni dü şün -

müş tük... Fa kat ne ol du? Mer kez ve Or ta Av ru pa, öz gür-
lü ğe ka vu şun ca, Or to doks ge le ne ğiy le ye tiş miş bu top-
rak la rın in san la rı, ken di si ni mis yo ner ve İncil va i zi
sa yan bir çok ki şi nin pro se li tizm fa a li ye ti nin oda ğı ha li -
ne gel miş ve evan je li ze33 edil me ye ça lı şı lan in san lar ha-
li ne dö nüş müş tür... An cak şunu bil mek ge rek ki bu
top rak la rın in san la rı, bun dan ön ce ki bir çok zul mün ve
ate ist pro pa gan da nın üs te sin den Tan rı nın yar dı mıy la
gel dik le ri gi bi bu na da ye nil me ye cek ler dir.” Ya pı lan fa -
a li yet ten bu şekil de ya kı nıl dık tan son ra, bu tür bir mis-
yo ner ha re ke ti ta nım la mak için ka ra maf ya te ri mi
kul la nıl mış ve “ka ra maf ya, otan tik Hı ris ti yan lı ğa kı zıl
maf ya nın yap tı ğı düş man lık tan da ha çok za rar ve re bi li -
r”34 de nil miş tir.

Or to doks ki li se si için pro se li tizm, ye ni bir ko nu de-
ğil dir. Or to doks lar, bu ol guy la, yüz el li yıl dan da ha ön -
ce, Or ta Do ğu böl ge sin de ki mis yon fa a li yet le ri ni
yap tık la rı yer le re, da vet siz Pro tes tan la rın gel me siy le
kar şı laş mış lar dır. Özel lik le pro se li tizm me se le si, Pro tes -
tan mis yo ner le rin, Müs lü man la rı Hı ris ti yan laş tır ma da
ba şa rı sız olup dik kat le ri ni, bu böl ge ye da ha ön ce gel miş
ve Hı ris ti yan olan Or to doks la ra çe vir me le riy le prob lem
ola rak or ta ya çık mış tır. Böy le bir prob le min çık ma sın -
da ki önem li sa ik ler den bi ri de ki li se yi bas kı al tın da tu tan
yet miş yıl lık ko mü nist Rus ya’ nın yı kıl ma sıy la or ta ya çı -
kan boş lu ğu dol dur mak is te yen Pro tes tan lar ve di ğer
grup la rın böl ge ye akın et me le ri dir.

Böy le bir olay la kar şı kar şı ya ka lan Or to doks ki li -
se si, 15 Mart 1992’de ge le nek sel ola rak Or to doks olan
böl ge le rin mis yo ner lik böl ge le ri ola rak gös te ril me si ni kı-
na yan ve “bu böl ge le re uzun bir za man ön ce İncil ’in
ulaş tı rıl dı ğı nı, asıl otan tik mis yo nun, Hı ris ti yan ol ma -
yan böl ge le re ve in san la ra yön len di ril me si ge rek ti ği ni ”
di le ge ti ren res mi bir bil di ri ya yım lar. 1994’ün son la rı na
doğ ru da mis yo ner lik fa a li yet le ri nin Rus ya’ da ha la de -
vam et me si ni pro tes to et mek için Dün ya Ki li se ler Bir li -
ği’n den çe ki le ce ği ni ve Or to doks ola rak bi li nen
böl ge le rin, geç miş te İncil ’in ulaş tı rıl dı ğı, kül tü rü nün Hı-
ris ti yan laş tı rıl dı ğı ve Or to doks ki li se nin kül tü rel he ge -
mon ya sı nın sağ lan dı ğı Hı ris ti yan böl ge ol du ğu nu di le
ge ti rir.35

Rus Par la men to su, Ey lül 1997’de ‘Vic dan ve Di ni
Or ga ni zas yon Öz gür lü ğü’ adın da bir ya sa ka bul eder. Bu
ya sa nın baş lan gı cın da Or to doks Ki li se si’ nin Rus ya’ nın ta-
ri hi açı sın dan olan öne mi ne de ği ni lip onu di ğer din ler den
ay rı bir ko nu ma yer leş ti rir. Ay nı za man da bu ya sa, tüm
di ni grup la ra tes cil şar tı ge ti rir. Bir di ni gru bun Rus sa yı -
la bil me si için tes cil dö ne min den en az el li yıl ön ce ku rul -
muş ol ma sı şart ko şu lur. Bu vas fı ta şı ma yan grup la rın,
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ya ban cı sa yı lıp bu na gö re bir ta kım kı sıt la ma lar la kar şı
kar şı ya ka la ca ğı ka bul edil miş olur.36 Bu na ben zer gi ri -
şim le rin ar ka sın da di ğer Hı ris ti yan grup lar ve din le rin,
ko mü nist Rus ya’ nın yı kıl ma sın dan son ra ki fa a li yet le ri nin
önü ne geç me ve ya di ni ta bir le pro se li tik ça lış ma la rın önü -
nü al ma ama cı nın gü dül dü ğü gö rü le bil mek te dir.

Do ğu ve Ori en tal Or to doks Ki li se le ri için pro se li -
tizm, ön ce lik li ola rak ki li se ler ara sı ya ni Or to doks olan
ile Or to doks ol ma yan ki li se ler ara sı bir me se le ola rak
kar şı mı za çı kar. Bu an la yı şın or ta ya çık ma sın da Or to -
doks la rın ki li se yi da ha çok böl ge sel ve ya mil li bir an lam
için de an lam lan dır ma la rı ya tar. Bu an lam da bu ki li se ler
ken di le ri ni, o böl ge ler de ki kül tü rün ko ru yu cu la rı ola rak
gö rür ler. Or to doks ki li se ler den her bi ri ken di böl ge si
için de özerk (oto se fal ve oto nom ay rı mı na gö re) bir ya-
pı ya sa hip tir. Bu ya pı nın oluş ma sın da apos to lik ki li se
ola rak di le ge ti ri len ve her el çi nin/ki li se nin ken di top lu-
lu ğu için de İncil ’i ilan et me si, son ra dan top lu ma doğ ru
ya yıl ma sı ola rak bi li nen ilk dö nem ki li se ya pı sı na vur gu
ya pıl ma sı yat mak ta dır.37

Mos ko va Pat rik li ği Dış İliş ki ler Bö lü mü tem sil ci le -
rin den bi ri olan Ale xan der Dvor kin, Pro tes tan la rın yap-
mış ol du ğu fa a li yet le rin için de “in sanî yar dım te da rik
et me, İngi liz ce ders ler ver me, eği tim, bir işe yer leş tir me,
inanç la rı nın pro pa gan da sı için te le viz yon, ga ze te ve bu -
na ben zer med ya araç la rı nı kul lan ma, fes ti val ler ter tip
et me … ”38 gi bi et kin lik le rin bu lun du ğun dan ya kı na rak
bah se der.

Ya pı lan fa a li yet le rin pro se li tizm ola rak an la şıl ma -
sın da kül tü rel ar ka plan ve ki li se ler ara sın da ki ki li se-
dev let iliş ki le ri ne fark lı ba kış açı la rı nın yat tı ğı nı
be lirt mek, doğ ru bir tes pit ola rak gö rül mek te dir. Ta ri he
ba kıl dı ğın da bir ta kım bas kı ve se bep ler den do la yı Do ğu
Av ru pa’ da ki ki li se ler, kül tü rel çe şit li lik ve ser best pi ya -
sa da ol du ğu gi bi me ta nın ve fi kir le rin ser best çe gö rü şü -
lüp ya yı la bil di ği de mok ra si an la yı şı nı tam an la mıy la
be nim se ye me miş ler dir. Bun dan do la yı ken di le ri ni, bu
sos yal oyun ala nı nın için de oyun cu lar dan bi ri ola rak
gör mek is te mez ler. Bu na kar şın Evan je lik ki li se ler, öz-
gür lü ğün ve plu ra liz min yay gın ol du ğu bir re ka bet or-
ta mın da ya şa yıp ça lış ma ya alış kın lar dır.

Ki min Hı ris ti yan ol du ğu hak kın da ki fark lı pers pek-
tif de pro se li tizm için baş ka bir se bep tir. Or to doks ve Ka-
to lik Ki li se le re gö re vaf tiz ol muş her kes, gü nah kar lar
bi le ol sa, Hı ris ti yan’ dır. An cak Pro tes tan Ki li se le re gö re
İsa’ yı kur ta rı cı ola rak ka bul edip ona ina nan ve bu inan -
ca gö re ha re ket eden ki şi ye Hı ris ti yan de nir. Bu nun so-
nu cu ola rak ima nı na gö re ya şa ma yan her kes
evan je li zas yo nun kap sa mı na gir mek te dir.

Do ğal ola rak et nik kim li ğe yap tı ğı vur gu dan do la -
yı Or to doks lar, Or to doks ol ma yan ki li se le rin ge lip ken -
di üye si olan ki şi le ri Or to doks luk tan uzak laş tı ra cak her
tür lü gi ri şi mi ni, pro se li tizm ola rak ni te le mek te dir. Bun-
dan do la yı Or to doks ki li se si pro se li tiz mi, “bir et nik
grup la ve ya top lum la, ta ri hi bir ba ğı ol ma yan bir grup
ve ya ki li se nin, bir et nik ya pı ya sa hip in san la rı pa sif ve -
ya ak tif teş vik le bu grup tan ayır ma te şeb bü sü ”39 ola rak
ta nım lar.

Ko nu her ne ka dar es ki bir ter mi no lo ji ye ait bir li-
te ra tür ola rak gö rül se de as lın da her za man can lı lı ğı nı
de vam et tir mek te dir. Ni te kim 17 Şubat 2004’de The
New York Ti mes ga ze te si nin ‘Va ti can, Ort ho dox He i -
rarchy Talk in Mos cow’ ad lı ha be ri ne gö re Uk ray na’ da -
ki Ka to lik Ki li se si’ nin Va ti kan ’a tam ba ğım lı bir ha le
ge lip özerk bir ya pı ya sa hip ol ma is te ği ne, Mos ko va Pat-
ri ği, ağır bir şekil de kar şı lık ve rir ken ‘bu nun pro se li tik
bir tu tum’ ol du ğu nu di le ge ti rir ve ‘böy le bir ola yın iki
ki li se ara sın da ki iliş ki le re za rar ve re ce ği ni’40 bil di rir. Pa -
pa II. John Pa ul ’ün ölü mün den son ra ce na ze me ra si mi -
nin gös te ri mi ve med ya da ki ha ber le re bir sı nır la ma
ge ti ril me si ta raf ta rı olan ba zı mil let ve kil le ri nin söy lem -
le ri çer çe ve sin de yi ne bu ko nu baş ka bir şekil de gün de -
me ta şın mış tır. Ay rı ca Or to doks Ki li se si, ta zi ye
di lek le rin de ye ni se çi le cek pa pa nın, pro se li tik fa a li yet -
ler den ka çın mak için da ha dik kat li ol ma sı nın ge rek ti ği -
ni ima et me ye41 ça lı şır.

Pro se li tizm an la yı şı nın bir ta kım Evan je lik grup-
lar dan ve ya Dün ya Ki li se ler Bir li ği (WCC) üye si olan ba -
zı ki li se ler den do la yı son za man lar da tek rar gün de me
gel me si nin se be bi, özel lik le Do ğu Av ru pa için ko nu şur -
sak to ta li ter re jim le rin yı kıl ma sın dan do la yı de ğil bil-
has sa ekü me nik ha re ket le rin so nu cun da olu şan ki li se nin
dün ya ya açı lı mı an la yı şı dır.42

Or to doks Ki li se’ si nin pro se li tiz me yö ne lik sert tu-
tu mu nun ar ka sın da Kerr ’in alın tı yap tı ğı ve Er me ni Ka-
to lik le ri’ nin ba şı olan Ka re kin ’in43 de ifa de et ti ği gi bi
on la rın, ilk ola rak Ka to lik son ra da de ği şik Pro tes tan
grup la rın yo ğun pro se li tizm po li ti ka la rı na ma ruz kal ma-
la rı yat mak ta dır.

KA TO LİK Kİ Lİ SE Sİ VE PRO SE Lİ TİZM

Or to doks la rın ya şa mış ol du ğu prob lem ler le, Ka to lik Ki-
li se si de La tin Ame ri ka’ da kar şı laş mış tır. Ka to lik Ki li se -
si için bu böl ge ler, Ka to lik mis yon ala nı ola rak
gö rül mek te dir. Bu ra ya ya pı la cak bir mü da ha le, kar şıt
tep ki ve ril me si ni do ğur muş tur. Bu gi bi sı kın tı lar dan do-
la yı pro se li tizm, II. Va ti kan’ da kı nan mış tır. Ad Gen tes
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(Dec re e of the Church’s Mis si o nary Ac ti vity) isim li do-
kü man da “ki li se, her han gi bir ki şi nin bir ta kım de ğer siz
te ma ve va at ler le inan cı ka bul et me ye zor lan ma sı nı,
ayar tıl ma sı nı ve et ki len me si ni ya sak la r“ de nil miş tir.44

Bu dek la ras yon da ki şi nin, bir inan ca zor lan ma,
ayar tıl ma ve bu na ben zer fa a li yet le re ma ruz kal ma ma sı
ge rek ti ği45 be lir ti lir ken mis yo ner lik fa a li ye tin den vaz-
geç me an la mı kas te dil me mek te dir. Apos to li cam ac tu o -
si ta tem (Dec re e on the Apos to la te of Lay Pe op le) ad lı
do kü man da da “ken di im kan la rı çer çe ve sin de ki li se nin
bü yü yüp ya yıl ma sı na yar dım et me yen üye nin, hem ki-
li se hem de ki şi nin ken di si ta ra fın dan işe ya ra maz (use-
less) ki şi ola rak ad de dil me si ge re ki r” de ni lir. Bu nun la
ki şi le rin, evan je li zas yon ve ha yır se ver lik yo lun da yar-
dım et me le ri teş vik edi lir. Bu teş vi kin, pro se li tizm ola rak
an la şıl ma sı nın önü ne geç mek ve ge le bi le cek eleş ti ri le ri
ber ta raf et mek için dek la ras yon da, ima go De i46 (Tan rı nın
gö rü nü mü) ör nek ola rak gös te ril miş tir.47 Bu ör nek ten
mak sat, Hı ris ti yan inan cı na gö re Tan rı, in san lı ğa yar dım
ede bil mek için İsa’ nın be de nin de ten leş miş ya ni ona in-
kar ne et miş tir. Bu ör nek le Tan rı da hi in san la rı kur tar -
mak için in san be de ni ne gir miş ken; Hı ris ti yan la rın
ne den bun dan uzak dur duk la rı eleş ti ril mek te ve bu ak-
ti vi te ye ka tıl ma ya bir çağ rı bu lun mak ta dır.

Bu nun la be ra ber II. Va ti kan’ da ki “Kut sal Li tur ji
Dek le ras yo nu ”n da, (Cons ti tu ti on on the Sac red Li turgy,
1963), “di ne dön me ye (con ver si on) ça ğır ma, ki li se nin te -
mel gö rev le rin den dir. Ki li se, kur tu luş la il gi li gü zel ha-
ber le ri inan ma yan la ra bil di rir, böy le ce her kes Tan rı ve
Tan rı nın gön der di ği İsa’ yı bi lip töv be ede rek ya şam bi-
çim le ri ni dü zel ti r” ve ”ay nı şekil de ina nan la ra da inan cı
ve töv be et me yi teb liğ ede r” de nil mek te dir.48 Bu ra da ki
ifa de ler den de an la şı la ca ğı üze re çağ rı, sa de ce inan ma -
yan la ra de ğil inan dı ğı nı be lir ten ki şi le re de yö ne lik tir.
Pro se li tizm ke li me si nin son za man lar da ka zan mış ol du -
ğu olum suz an lam dan do la yı II. Va ti kan’ da bu te rim kul-
la nıl maz.

Bu dek la ras yon la rın dı şın da Ka to lik ki li se si de ği şik
za man lar da pro se li tiz mi kı na yan ve ki li se le rin bir li ği ni
öne çı kar ma ya ça lı şan bir ta kım gi ri şim ler için de ol muş-
tur. Evan je lik ki li se siy le, ‘Mis yon Hak kın da 1977-1984
Evan je lik- Ka to lik Di ya lo gu: Bir Açık la ma’ (The Evan ge-
li cal-Ro man Cat ho lic Di a lo gu e on Mis si on, 1977-1984: A
Re port); Bap tist ki li se siy le ‘Gü nü müz Dün ya sın da Me-
si he Şahit lik için Çağ rı lar: Bap tist- Ka to lik Ulus lar ara sı
Top lan tı lar Ra po ru’ 1984-1988 (Sum mons to Wit ness to
Christ in To day’s World: A Re port of the Bap tist-Ro man
Cat ho lic In ter na ti o nal Con ver sa ti ons 1984-1988); Or to -
doks ki li se si ile de ‘Bir leş me: Geç mi şin Bir li ği nin Me to -

du ve Tam Bir Or tak lık İçin Gü nü müz de ki Ara yış, 1993’
(Uni a tism: Met hod of Uni on of the Past, and the Pre sent
Se arch for Full Com mu ni on 1993) şek lin de be lir te bi le -
ce ği miz gö rüş me ler, hep bu gay re tin so nuç la rı dır.49

Pa pa lık Hı ris ti yan Bir li ği ni Des tek le me Ku ru lu (the
Pon ti fi cal Co un cil for Pro mo ting Chris ti an Unity) baş ka -
nı, ana bün ye den ay rıl mış grup lar (sects)50 ile bu ay rıl mış
grup lar gi bi dav ra nış lar için de bu lu nan lar ara sın da bir
ay rı ma git miş tir. Böy le bir ay rı mın te me lin de Ka to lik
Ki li se si’ nin ken di ni Hı ris ti yan lı ğın ana bün ye si ola rak
gör me si yat mak ta dır. Do ğal ola rak ana bün ye nin et ra -
fın da ki ler, grup ol ma sta tü sün de ka la cak tır.

12 Ekim 1992’de Pa pa John Pa ul, Do mi nik Cum hu-
ri ye ti’n de yap tı ğı bir de meç te sects ke li me si ni, Ka to lik
Ki li se si’ nin dı şın da ki ha re ket le ri ta nım la mak için kul-
lan mış tır. Bu nun dı şın da aç göz lü kurt lar ola rak ni te len -
dir di ği te ri min içi ne, La tin Ame ri ka’ da pro se li tizm
ha re ket le ri ni yü rü ten Evan je lik lar ve Pen te kos tal ki li se -
le ri nin da hil olup ol ma dı ğı net de ğil dir. Ay rı ca Ca li for -
ni a ve Me xi co Bis hop la rı ta ra fın dan Pen te kos tal Ki li se si,
sect ola rak gö rül müş ve 1986 yı lın da ki Sects, Cults, and
New Re li gi o us Mo ve ments (Grup lar, kült ler ve ye ni di -
ni ha re ket ler) ad lı gö rüş me de Evan je lik Ki li se si ve Pen-
te kos tal Ki li se si, bir teh dit ola rak gö rül müş tür.

Evan je lik ve Pen te kos tal ki li se le ri nin sect şek lin de
ta nım lan ma sı na rağ men; ana bün ye den ay rıl mış grup lar
ola rak gö rü len ki li se le rin kar şı sın da ise ta ri hi ki li se ler
ola rak ken di le ri ni ta nım la yan Or to doks, Pro tes tan (ana
bün ye) ve Ang li kan ki li se le ri ko nu lur. Bun la rı bu şekil -
de say ma la rı nın se be bi, Hı ris ti yan bir li ği ni is te me le ri ve
di ğer tüm di ni inanç la ra say gı lı ol ma la rı gös te ri lir. An -
cak bu ki li se le re ba kıl dı ğın da bun la rın, Ka to lik ki li se si ne
La tin Ame ri ka’ da her han gi teh dit oluş tur ma dık la rı gö-
rül mek te dir. Ni te kim gü nü müz de La tin Ame ri ka’ da es ki-
den Ka to lik olan bir çok böl ge nin gi de rek Evan je lik ve ya
Pen te kos tal Ki li se le ri ne bağ lan ma sı, Ka to lik dün ya sı nın
bu ki li se le re kar şı olan tu tu mu na ışık tut mak ta dır.

Ka to lik ki li se si nin pro se li tizm ile kar şı kar şı ya kal-
dı ğı yer sa de ce La tin Ame ri ka ol ma mış tır. 1994 yı lın da
Af ri ka bis hop la rı nın Evan ge li zing Mis si on of the Church
in Af ri ca (Af ri ka’ da ki Ki li se nin Evan je li ze Mis yo nu) ad -
lı ra po run da, Af ri ka’ nın Ka to lik ler ta ra fın dan Hı ris ti -
yan laş tır ma da ki ola nak la rı iş le nip, sect ler (grup lar) ve
ye ni di ni ha re ket le rin art ma sı ile il gi li prob lem ler bil di -
ril miş tir. Ra por edi len grup la rın için de bir çok ba ğım sız
Af ri ka lı ki li se de bu lun mak ta dır.

1986 ile 1996 yıl la rı ara sın da ise Pa pa lık Hı ris ti yan
Bir li ği ni Des tek le me Ku ru lu pro se li tiz mi bir kez da ha iş-
le miş ken; Ame ri ka’ da da bu ko nu gün de me ge ti ri lip res -
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mi ol ma yan do kü man lar da or ta ya kon ma ya ça lı şıl mış -
tır. Bu iki do kü ma na, Evan je lik Ki li se si de ği şik kat kı lar -
da bu lun muş tur. Özel lik le ikin ci do kü man Evan je lik ler
ve Ka to lik ler Be ra ber: Üçün cü Bin Yıl da Hı ris ti yan Mis-
yo nu (Evan ge li cals and Cat ho lics To get her: The Chris ti -
an Mis si on in the Third Mil len ni um), ge niş bir tar tış ma
ve mü za ke re yi kap sa mış tır. Bu do kü man lar, iki ta ra fı da
di ğe ri nin ağı lın dan kan dı ra rak ki şi le ri ka zan ma ya ça lı -
şan lar ola rak ta nım lar. Bu dav ra nı şı da Hı ris ti yan mis-
yo nu nu za yıf lat tı ğı için ku zu hır sız lı ğı ola rak ni te ler.
Bun dan son ra ya pıl ma sı ge re ke nin, her iki gru bun, di-
ğe ri nin hak la rı na say gı gös ter me si nin, yan lış bir şekil de
Hı ris ti yan lı ğı or ta ya koy ma ya ça lı şan grup la rın kı nan -
ma sı nın ol du ğu di le ge ti ri lir.51

Pro se li tizm ha re ke ti ne kar şı bir tu tum ser gi ler gi bi
gö rü nen Ka to lik Ki li se si, za man za man böy le bir olu şum
için de ol mak la it ham edi lir. Ro ma’ nın, Do ğu Pat ri ark la -
rı nın52 ek le si as tik (ki li se) otan tik li ği ni ta nı ma ma sın dan
do la yı Ba tı Ka to lik li ği, Ba tı As ya’ nın içi ne doğ ru gir me
ih ti ya cı his set miş tir. Ta bi i ki bu da o böl ge ler de pro se li -
tiz min baş la ma sı an la mı na gel mek te dir. Bu tar tış ma nın
çık ma sın da Ba tı As ya Ka to lik le ri nin yer li, en es ki ve en
bü yük ki li se si olan Ma ro nit ler yat mak ta dır. Ma ro nit ler,
Lüb nan ’ın kül tür ve coğ raf ya sıy la çok ya kın bir bağ kur-
muş tur. Bu ki li se nin Ro ma ki li se siy le bü tün leş me ye baş-
la ma sı, La tin Haç lı lar za ma nı ola rak ta nım la nan on bir
ile on üçün cü yüz yıl lar dır. Ma ro nit le rin ak si ne, ken di -
le ri nin Ka to lik ler le ba ğı nı be şin ci-ye din ci yüz yıl la ra gö-
tü ren di ğer Ka to lik ki li se le rin ise Ba tı Ka to lik Ki li se si nin
son ra ki dö nem ler de ki mis yo ner lik fa a li ye ti nin so nu cu
ol duk la rı gö rül mek te dir. Ka to lik ki li se si ile Or to doks ki-
li se si nin kar şı lık lı ola rak bir bi ri ni afo roz edip ay rıl ma -
la rı (1054) ve 1437-1439 yıl la rın da bu ay rı lı ğı or ta dan
kal dır mak için ya pı lan Fer ra ra-Flo ren ce kon si lin den de
so nuç çık ma ma sı, Ka to lik ki li se si ni, Ori en tal53 ve Do ğu
Or to doks ki li se le ri ni Ka to lik yap ma ya yö ne lik bir stra te -
ji ge liş ti re rek Do ğu ile bü tün leş me ça ba sı na gö tür müş -
tür. Ön ce li ği ni Fran cis kan da ha son ra la rı da Je su it’ le rin
(Ciz vit) yü rüt tü ğü Ba tı Ka to lik mis yon fa a li ye ti, Ma ro -
nit ler üze rin de güç lü bir La ti ni ze et ki yi ba şar mış ve di -
ğer ki li se ler den bir çok ki şi yi ken di grup la rı na çek miş tir.
Bu nun so nu cun da tıp kı Ori en tal ve Do ğu Or to doks ki li -
se le rin de ol du ğu gi bi bir Ka to lik ki li se ler gru bu da yük-
sel me ye baş la mış tır: Ka dı köy (Asur lu) Ka to lik le ri (1533),
Su ri ye Ka to lik le ri (1663), Mel ki te (Grek) Ka to lik le ri
(1724), Er me ni Ka to lik le ri (1742) ve Kop tik Ka to lik le ri
(1895). Ro ma, bu ki li se le rin, ka no nik mi ra sın ürü nü ol-
du ğu nu ka bul et miş ve bun lar la bü tün leş me/bir leş me
çağ rı sı yap mış tır. Ku düs La tin Ka to lik Pat ri ar kı ile bir lik -
te II. Va ti kan’ da bu ki li se le rin, ev ren sel ki li se nin de va -

mı ol du ğu ka bul edil miş tir. Va ti kan ay nı za man da bu ki-
li se le ri, La tin Ka to lik grup tan ay rı bir isim le Do ğu Ka to -
lik ki li se si ola rak isim len dir miş tir.54

Ka to lik le rin, uni a tism is miy le ta nım la yıp Do ğu Ka-
to lik ki li se le ri ola rak ka bul et tik le ri ki li se ler ara sın da ki bu
bir leş me ça ba la rı nı, Or to doks ki li se si, Ka to lik ki li se si nin
pro se li tizm için kul lan dı ğı ye ni bir me tot şek lin de al gı la -
yıp Ka to lik ki li se si nin, Or to doks ki li se si nin bu lun du ğu bu
yer le ri ter ra mis si o nis ya ni mis yo na açık böl ge ler ola rak
gör dü ğü nü di le ge ti re rek bu olu şu mu kı na mış tır.

Pro se li tizm ile il gi li gö rüş me ler son za man lar da ön-
ce le re gö re da ha et kin dir. 1990 yı lın da Ka to lik-Or to doks
ki li se le ri nin be ra ber bas tır dı ğı Uni a tism Ko nu sun da
Açık la ma (Sta te ment on the Sub ject of Uni a tism) ad lı
bil di ri de Uni a tism an la yı şı nın Ka to lik-Or to doks ki li se -
le ri nin dost ça iliş ki ler için de bu lun ma sı için bir me tot
ola ma ya ca ğı di le ge ti ril miş tir. Bu dek la ras yon dan son ra
Ba la mand Dek la ras yo nu ola rak bi li nen 1993 yı lın da
Lüb nan’ da “Uni a tism, Geç miş te ki Bir leş me Me to du ve
Tam Bü tün leş me İçin Gü nü müz Ara yış la rı ” adı al tın da
bir dek la ras yon da ha or ta ya kon muş tur. Bu bil di ri de Do -
ğu Ka to lik Ki li se si’ nin Ka to lik top lu lu ğu na bağ lı ola rak
bu lun du ğu yer de ki ken di ne bağ lı ki şi le rin ru hi ge rek si -
nim le ri ni kar şı la ma hak kı nın bu lun du ğu di le ge ti ri le rek
Ka to lik ve Or to doks ki li se ler ara sın da ki ekk le si as tik iliş-
ki ler dü zen len miş tir. Bun dan baş ka ‘her iki ki li se ken-
di ni kar deş ki li se ola rak ta nım la ma lı dır’ de nil miş tir.
Ka to lik ki li se si de bun dan son ra Or to doks lar ara sın da
pro se li tizm fa a li ye ti nin yü rü tül me me si nin ge rek li li ği ni
be lirt miş tir.55

PRO TES TAN Kİ Lİ SE Sİ

Kut sal Ki tab ’ın, di ğer tüm ekk le si as tik ku rum la rın üs-
tün de oto ri te si ol du ğu na; Kut sal Ya zı lar ’ın ara cı lı ğıy la
doğ ru dan ve kim se ye ge rek si nin his set me den ger çek le -
şe bi le cek inan ca ve tüm ina nan la rın ki li se gö re vin de bu-
lu na bi le ce ği ne yap tık la rı vur gu ne de niy le Pro tes tan lar,
ka çı nıl maz bir şekil de Or to doks ki li se le riy le 19. yüz yıl -
da tar tış ma içi ne gi rer. Hat ta bu evan je lis tik pers pek tif -
le Pro tes tan lar için de, Or to doks la rın sa de ce is men
Hı ris ti yan ol duk la rı nı di le ge ti ren ler de olur.

1820’ler de Ame ri kan Ha ri ci Mis yo ner Ko mis yon
He ye ti (Ame ri can Bo ard of Com mis si o ners for Fo re ign
Mis si ons/ ABCFM), İngil te re’ den Or ta Do ğu’ ya mis yo -
ner ler gön de re rek, de ği şik bir po li ti ka iz le di ği ni gös te rir.
İlk dö nem ABCF M’in res mi üye le rin den Ru fus An der -
son, bu gö rev len dir me de ki te mel ama cın, “Or to doks ki-
li se le rin içi ne Ki ta bı Mu kad des ’e da ya nan evan je lik ru hu
aşı la mak olup bu ki li se le ri yık ma yı, alt üst et me yi ve ya
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ye ni bir ki li se kur ma yı dü şün me dik le ri ni; ak si ne on la rı
re for me edip on lar ara sın da İncil bil gi si nin ve ru hu nun
tek rar can lan dı rıl ma sı na ça lış ma ”56 ol du ğu nu be lir tir.
Do ğal ola rak za man la için de bu lu nu lan kül tü rü bi len ve
bu na gö re bir ya pı lan ma içi ne gi ren Pro tes tan ki li se ler
or ta ya çık ma ya baş lar.

Be lir ti len tür de ki li se le rin or ta ya çık ma sı, ön ce den
bu böl ge de bu lu nan ki li se le ri ra hat sız edip on la rın böy -
le bir gi ri şi me kar şı çık ma la rı na ne den olur. Bu nun so-
nu cun da 1989 yı lın da Or ta Do ğu Ki li se ler Kon si li
(Midd le East Co un cil of Churc hes/ MECC), Do ğu ve Ori-
en tal Or to doks lar, La tin ve Do ğu Ka to lik ler ile Pro tes tan
üye le rin ka tı lı mıy la ‘Pro se li tizm, Grup lar ve Pas to ral
Güç lük ler’ (Pro sely tism, Sects, and Pas to ral Chal len ges)
adın da bir do kü man ya yım la nır. Bu na gö re pro se li tizm,
“be lir li bir ki li se ve ya di ni grup tan olan ki şi le ri, bu lun -
duk la rı grup la rın dan uzak laş tı ra rak ken di grup la rı na
ayart ma (at tract) gay ret le ri ” ola rak ta nım la yıp bu nun te-
me lin de, psi ko lo jik açı dan ki şi sel ve grup ego iz mi nin;
sos yo lo jik yön den kül tü rel, po li tik ve eko no mik üs tün -
lük duy gu su nun ve mü es se se leş me ba kı mın dan ise ki şi -
nin ken di me tot ve prog ram la rı na aşı rı gü ven
duy ma sı nın’57 bu lun du ğu be lir ti lir.

Son ra MECC ki li se si nin ge nel sek re te ri Gab ri el Ha -
bib, Ku zey Ame ri kan Evan je lik’ le ri ne gön der di ği mek-
tup ta, “de ği şik grup la ra bağ lı Hı ris ti yan la rın an cak
kar şı lık lı an la yış, say gı ve sev gi di ya lo gu sa ye sin de, bir
bi ri ni din le me yi öğ re ne bi le cek le ri ni ” ifa de eden bir ya -
zı ka le me alır. Bu mek tu ba, Ba tı Evan je lik Mis yo nu ile
MECC üye si ki li se ler ara sın da ye ni bir fo rum dü zen len -
me si ni sağ la yan olum lu bir ce vap, Evan ge li cals for Midd -
le East Un ders tan ding (EME U) ad lı grup ta ra fın dan ge lir.
Hat ta EME U’ nun yö ne ti ci si olan Do nald Wag ner, “Or ta
Do ğu’ da ki ki li se ler ile otan tik bir iş bir li ği için de ol ma lı -
yı z” şek lin de bir açık la ma da ya par.58

Pro tes tan Ki li se si için de önem li bir ya pı yı teş kil
eden Evan je lik ki li se le ri, ço ğu kez yer le şik ki li se ler ta ra-
fın dan pro se li tik ça lış ma yap mak la it ham edil miş tir. On
do ku zun cu yüz yıl da ba şı nı Ma ro nit le rin çek ti ği Do ğu
ki li se le ri, Ba tı As ya’ ya ula şan Evan je lik mis yo ner le ri
pro se li tizm ile suç la mış tır. 1823 yı lın da ABCFM, Bey rut
ve Lüb nan Da ğı’n da evan je lis tik (mis yo ner lik) ça lış ma -
lar yap ma ya baş la mış tır. Bu nun üze ri ne Ma ro nit pat ri -
ar kı, on la rın Ki tab-ı Mu kad des ver si yon la rı nı kı na yan
bir ki li se bil dir ge si ya yın la mış tır. Ay nı yı lın Ma yıs ayın -
da Pa pa XI I. Le o da Kut sal Ya zı lar ’ın yan lış ver si yon la -
rı nı ba sıp yay dı ğı nı söy le di ği Kat ’i Ki tab-ı Mu kad des
Top lu lu ğu’ nu (a cer ta in Bib le so ci ety) kı na mış tır.

Bu böl ge ler de böy le bir gi ri şim için de olan mis yo -
ner ler amaç la rı nı, ‘ora da ki kal ben Hı ris ti yan olan bu es -

ki grup la rı tek rar bir can lı lı ğa ka vuş tur mak ve Müs lü -
man lar ve Ya hu di ler ’in ara sın da iyi ha ber le ri yay ma la -
rı na teş vik et mek’ ola rak be lir tir. Ta bi i ki bu tür
açık la ma lar, Evan je lik ki li se le rin ay rı bir ki li se ola rak
gö rül me me le ri ne yet mez. Evan je lik ki li se ler le her han -
gi bir iliş ki içi ne gi ren Or to doks ve Ka to lik ki li se le ri,
ken di ki li se le ri nin hi ye rar şi sin den dış lan mış tır. İlk
Evan je lik ki li se, Bey rut’ ta ku rul muş tur. Tür ki ye’ de 1846
yı lın da ku ru lan Er me ni Evan je lik Top lu lu ğu (Ar me ni an
Evan ge li cal Con gre ga ti on) ise gi de rek Ya kın Do ğu’ da,
Er me ni Evan je lik Ki li se ler Bir li ği (the Uni on of Ar me -
ni an Evan ge li cal Churc hes) şek li ni al mış tır.59

Bel çi ka’ da ki Ka to lik ler ara sın da ya pı lan bir an ket -
te, de nek ler den bi ri Evan je lik ki li se le rin yap mış ol du ğu
fa a li ye ti şöy le di le ge ti rir: ‘Bu ki li se le re men sup ba zı ki-
şi ler, çok da saf ol ma yan bir ta kım ga ye ler le ki şi le ri zi-
ya ret edi yor lar. Özel lik le Evan je lik ler ve Pen te kos tal lar,
ken di su la rın da ba lık av la dık la rı gi bi baş ka sı nın se pe tin -
de ki ni de al mak için gay ret sar fe di yor lar’.60

Evan je lik ki li se nin, gü zel ha be ri yay mak (evan ge -
lism) şek lin de ta nım la dı ğı fa a li yet ler, da ha ön ce den yer-
leş miş ve or ga ni ze bir şek le gel miş olan ki li se ler
ta ra fın dan pro se li tik gay ret ler ola rak gö rül mek te dir. Ay-
rı ca Evan je lik ki li se ler için vaf tiz ol ma sı na rağ men vaf-
ti zin ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me yen ki şi ler, is men
Hı ris ti yan lar dır. Bun la rın da han gi ki li se ve ya inan ca
bağ lı olur sa ol sun, ka za nıl ma sı ge re kir. Böy le bir yak la -
şım, Evan je lik ki li se le rin, di ğer ki li se ler ta ra fın dan pro-
se li tik fa a li yet yap mak la it ham edil me le ri ne alt ya pı
ha zır la mak ta dır.

PEN TE KOS TAL Kİ Lİ SE Sİ VE PRO SE Lİ TİZM

Ru ha ni ay dın lan ma ve ha yat şek li ne yap tık la rı vur guy -
la ta nı nan Pen te kos tal ki li se si ile Ka to lik ki li se si ara sın -
da ki di ya log 1972’li yıl lar da baş lar. Da ha son ra la rı
Pen te kos tal ki li se si ve Ka to lik ki li se si ara sın da ki bu di ya-
log, Pa pa lık Hı ris ti yan lı ğı Bir leş tir me Ku ru mu ile ba zı
Pen te kos tal ki li se li der le ri nin ka tıl dı ğı 1990-1997 ara-
sın da ki gö rüş me ler le bi raz da ha öne çık mış tır.

Pen te kos tal’ la rın bu tür bir ey lem için de ol ma sı nın
ne de ni ni on la rın, ki li se ye, Hı ris ti yanî ya şam bi çi mi an-
la mı nı yük le me le ri ne ve ya mis yon an la yış la rın da ki vur -
gu fark lı lı ğı na bağ la yan lar ol du ğu gi bi bir böl ge de sa yı sal
ola rak üs tün lü ğü ele ge çir me ve ya po li tik bir ta kım gün-
dem ler ve amaç lar ile iliş ki li gö ren ler de var dır. Ni te kim
Pen te kos tal’ la ra gö re pro se li tizm, ken di ni bir gu ru ba
ada mış ki şi le rin, say gı sız ve uy gun ol ma yan bir ta kım
yol lar ile baş ka gru bun içi ne çe kil me si dir. Bu ra da eğer
bir ki şi bağ lı ol du ğu gru bun öğ re ti le ri ne uy gun ya şa mı -
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yor sa, o şah sı ken di gru bu na çek mek, en azın dan mef-
hum-u mu ha li fe gö re meş ru dur.61 İş te bu ra da da gö rül -
dü ğü üze re ki li se le rin, Hı ris ti yan te ri mi ne ge tir miş
ol duk la rı yo rum ve ba kış açı sı, on la rın pro se li tiz mi ta-
nım la ma la rın da da et kin bir hal de dir.

Bu iki bü yük ki li se ara sın da ki di ya log, ekü me nik ve
ekü me nik mis yo lo ji ile il gi li gö rüş le rin de gün yü zü ne
çık ma sı nı pe şin den ge tir miş tir. Pen te kos tal ki li se si nin
üye le rin den ço ğu, ekü me nizm ko nu sun da şüp he li hat ta
düş man ca bir ta vı ra sa hip tir. Bu şüp he le ri ne rağ men
Pen te kos tal’ lar, bu ko nu hak kın da ta ma men pa sif dur-
ma mış lar dır. 1960’lı yıl lar da Bre zil ya ve Chi le an böl ge -
si ne bağ lı ki li se le rin Dün ya Ki li se ler Bir li ği’ ne (WCC)
ka tı lım la rıy la Pen te kos tal’ lar, ilk kez res mi ekü me nik
for mun içi ne gir miş ler dir. Bun dan son ra 1991 yı lın da
WCC’nin ye din ci top lan tı sı olan Can ber ra’ da ki top lan -
tı ya da ka tıl mış lar dır.

Ka to lik-Pen te kos tal ki li se le ri ara sın da ki bel li baş lı
bü yük di ya log ev re le ri nin şu şekil de tas la ğı nı çi ze bi li riz: 

1. Kar şı lık lı Ta nış ma Dö ne mi (1972-1976): Kar şı -
lık lı ta nış ma dö ne mi olup Ka to lik gru bun dan ço ğu ki şi -
nin Pen te kos tal fe no me ni hak kın da pek bil gi le ri
ol ma ma sın dan do la yı te mel ko nu Pen te kos tal ki li se si ol-
muş tur. 1972-1973’de Pen te kos tal ki li se si nin ori ji ni ve
Tan rı sal ru ha ni yet le olan iliş ki si, 1974’de ru ha ni lik ve
ki li se, 1975’de ki li se de iba det ve 1976’da iba det ve lü tuf
ko nu la rı gö rü şül müş tür. Bu dö nem de ki en önem li ay rım
nok ta sı, kla sik Pen te kos tal ki li se si nin ka bul et me di ği be-
be ğin vaf ti zi ko nu sun da ol muş tur.

2. Bir bi ri ne Kar şı Du ruş Al ma Saf ha sı (1977-1982):
Ki li an McDon nell, da ha hız lı ve et ki li bir di ya lo gun
oluş ma sı için çe tin so ru lar adı al tın da 1979’da bir do kü -
man ha zır lar. Bu so ru la ra ce vap ola rak on al tı te o lo jik
ya zı ha zır lan mış tır. Tar tı şı lan ko nu lar: dil ler, inanç ve
tec rü be, her me ne u tik, iyi leş tir me (he a ling), ge le nek, bü-
tün lük ola rak ki li se, Mer yem ve hiz met (mi nistry). İsa’ -
nın ve Ev ha rist (ko mün yon) ayi ni nin, iyi leş ti ri ci özel li ği
ol du ğu ka bul edil miş an cak bu iyi leş tir me ayi ni ne la ity -
’nin ya ni ki li se gö rev li le ri dı şın da ki ki şi le rin ka tı lıp ka-
tı la ma ya ca ğı hak kın da an laş ma sağ la na ma mış tır. Bu nun
dı şın da, kut sal ya zı lar ve ge le nek, Kut sal Ruh ’un reh ber-
li ği ve otan tik yo rum ve Mer yem hak kın da da tam bir
an laş ma ya va rı la ma mış tır.

3. Ge nel Kim lik Ara yı şı (1985-1989): İkin ci gö rüş -
me den son ra ya pı lan bu ça lış ma la ra top lu mun ne ce vap
ve re ce ği ni bek le mek için kı sa bir ara ve ril miş tir. Bu sü-
re nin so nun da ya pı la cak gö rüş me nin kap sa yı cı ol ma sı
için Pen te kos tal’ lar, te o log la rın, pas tör le rin ve de ği şik

ül ke ler den ki li se tem sil ci le ri nin ka tıl ma sı nı tek lif et miş-
tir. Bu saf ha nın te mel ko nu su, aziz ler hak kın da dır.
1985’de aziz ler, 1986’da Kut sal Ruh ve Ye ni Ahit’ te ce-
ma a tin (ko i no ni a) viz yo nu, 1987’de ce ma at, ki li se ve
sak ra ment ve 1988’de ce ma at ve vaf tiz ko nu la rı gö rü -
şül müş tür.

4. Me sih Ta ra fın dan ve ri len mis yo nun ye ri ne ge ti -
ril me sin de or tak la şa ça lış ma po tan si ye li dö ne mi (1990-
1997). Bu son di ya log da ise mis yon, evan je li zas yon ve
pro se li tizm ko nu la rı nın de ği şik bo yut la rı na de ği nil miş -
tir. Mis yon ve evan je li zas yo nun an la mı (1990), evan je li -
zas yo nun Ki ta bı Mu kad des ve sis te ma tik te mel le ri
(1991), evan je li zas yon ve kül tür (1992), evan je li zas yon
ve sos yal ada let (1994), evan je li zas yon/evan je lizm, top -
lu şahit lik ve pro se li tizm (1994) ve top lu şahit lik (1995)
ko nu la rı gö rü şül müş tür.62

1990-1997’de ki gö rüş me le rin baş la ma sıy la ön ce den
Ka to lik ve Pen te kos tal ki li se le ri ara sın da olan an laş maz -
lık bir ne vi kar şı lık lı di ya lo ga dö nüş müş tür. Bu gö rüş -
me ler baş la ma dan ön ce iki ta raf da ara la rın da bu ko nu da
ko nu şul ma sı nı bi le is te me mek tey di ler. Bu di ya log gru -
bu, gö rüş me ler so nu cun da şu de ğer len dir me le re var mış -
lar dır: İki ta raf da ki li se nin ve vaf ti zin ge nel an la mı nı
an la ya ma ma la rın dan do la yı pro se li tiz min oluş tu ğu nu
ka bul et miş ve bu nu, “ki şi nin dı şa rı dan ge len her han gi
bir bas kı dan uzak ol ma sı nı en gel le yen her şey” ola rak
ta nım la mış lar dır. Ön ce den bir ye re gel miş ve bu ra da ki-
li se si ni kur muş olan grup, di ğer gru bun ay nı ye re ge lip
ora da İncil ’i va az et me si ni is te me mek te, bir bi riy le ko-
nuş ma mak ta ve kar şı lık lı ola rak bir ta kım it ham lar da
bu lun mak ta dır lar. Bun la rın oluş ma sın da te mel se bep, iki
ta ra fın da bir bi ri ni ta nı ma ma sı ve bir li ğin ol ma ma sı dır.
İncil ’i de ği şik oku ma ve yo rum la ma, bir ta kım dok trin -
sel fark lı lık la ra hat ta di ğer ta ra fın İncil ’i doğ ru va az edip
et me di ği hak kın da bir ta kım şüp he le re yol aç mış tır. Bu
gi bi şüp he ler de bir ta kım sı kın tı la ra hat ta iş ken ce le re
yol aç mış tır. Bun dan iki ta raf da -özel lik le Pen te kos tal
ki li se si azın lık ol du ğu için- acı çek miş tir.63

Bu top lan tı da pro se li tizm kı nan mış ve in san la rı
yan lış yön len di re rek on la rı ken di grup la rı na çek me ye
ça lış ma, ken di inanç top lu lu ğu nun reklâmı nı de ği şik şe-
kil ler de ya pa rak in san la rı ka zan ma ya gay ret et me, gü -
cün, bas kı ve yıl dır ma nın her tür lü sü nü bu yol da
kul lan ma, ki şi ler le alay ve ya on la rın gö zü nü kor kut ma
gi bi psi ko lo jik, ah la ki ve sos yal güç ten ya rar lan ma, in-
san la rı ka zan mak için Ki ta bı Mu kad des’ te bu lu nan va-
at le rin abar tıl ma sı, di ğer le ri nin inan cı na say gı lı ol ma yan
bir şekil de kit le ile ti şim araç la rı nı is tis mar et me, ki şi le -
rin za yıf lık, eği tim siz lik ve ya ih ti yaç ha lin de ol ma la rı nı
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kul lan ma, di ğer le ri nin ‘doğ ru inan cı (go od fa ith)’ hak-
kın da şüp he uyan dır ma ya ça lış ma ve Hı ris ti yan top lu -
lu ğu nun için de olan ki şi le re yö ne lik evan je li zas yo nun
her tür lü sü pro se li tizm ola rak gö rül müş tür.64 Bu be lir ti -
len son pa rag raf, pro se li tizm hak kın da ko nu şul du ğun da
he men he men tüm ki li se le rin var dık la rı or tak so nuç lar
gi bi gö rü le bi lir. Çün kü bu na ben zer ay nı is tek ler, di ğer
ki li se ler ta ra fın dan da te men ni edil mek te dir.

DÜN YA Kİ Lİ SE LER BİR Lİ Ğİ VE 
PRO SE Lİ TİZM:

Pro se li tizm ko nu su, en az 1954’ten bu ya na Dün ya Ki li -
se ler Bir li ği’ nin (World Co un cil of Churc hes) gün de -
min de bu lun mak ta dır. Tem muz 1956’da, Dün ya
Ki li se ler Bir li ği’ nin oluş tur muş ol du ğu ve pro se li tizm ko-
nu su üze rin de ça lı şan ko mi te, bir ra por sun muş tur. Bel -
ki de otan tik Hı ris ti yanî şahit lik ile pro se li tizm
ara sın da ki ay rı ma ilk dik kat çe ken bu ra por,65 28 Tem-
muz- 4 Ağus tos ta rih le ri ara sın da Mer kez Ku rul ta ra fın -
dan re vi ze edil miş ve Hı ris ti yanî Şahit lik, Pro se li tizm ve
Di ni Öz gür lük (Chris ti an Wit ness, Pro sely tism, and Re-
li gi o us Fre e dom) baş lı ğı ile o yı lın son ba ha rın da dek la -
re edil miş tir. Bu dek la ras yon da pro se li tizm, Hı ris ti yanî
ya şa ma şahit lik yap ma nın yoz laş tı rıl mış şek li ola rak ta-
nım la nıp bu na ‘tat lı söz ler le kan dır ma, rüş vet çi lik, bir
gru bun güç lü lü ğüy le di ğe ri nin güç süz lü ğü nü kar şı laş tır -
ma ve di ğer ki li se ler hak kın da doğ ru ol ma yan du rum la -
rı di le ge tir me gi bi ol gu la rın da hil ol du ğu’ be lir til miş tir.

WCC, özel lik le II. Va ti kan Kon si li’ nin oluş tu ğu yıl-
la rı ta kip eden 1960’lar da bu ko nu da ki ça lış ma la rı na de -
vam et miş ve Ma yıs 1970’de Top lu Şahit lik ve
Pro se li tizm: Bir Araş tır ma Do kü ma nı (Com mon Wit ness
and Pro sely tism: A Study Do cu ment) adın da bir ko mis -
yon ra po ru ha zır la tır. Bu bil di ri, Bir le şik Ça lış ma Gru bu
(the Jo int Wor king Gro up) ola rak bi li nen ve 1965 yı lın -
da WCC ve Va ti kan ta ra fın dan ku rul muş ça lış ma gru bu-
nun or tak ra po ru dur. Do kü man da pro se li tiz min içi ne
şun lar da hil edi lir: Hı ris ti yan ve ya Hı ris ti yan ol ma yan
ki şi le rin in san lık hak la rı na ya pı lan her tür lü iş ken ce, di -
ni ko nu lar da dı şa rı dan ge len bir ta kım bas kı lar, öz gür
in sa nın ken di is te ğiy le çağ rı ya ce vap ver me si ni en gel le -
yip Tan rı’ nın yo lu na uy gun ol ma yan bir bi çim de İncil ’e
çağ rı, giz li ve ya açık bir şekil de in san la rın ken di grup la -
rı na geç me si ama cı na sa hip yar dım fa a li ye ti. İnsan la rı
ik na et mek için su nu lan bir ta kım tek lif ler, za yıf ve eği-
tim siz li ği is tis mar et me, di ğer le ri hak kın da şüp he uyan-
dı ra cak ko nu lar dan bah set me, sos yal, eko no mik ve
po li tik bas kı lar oluş tur ma, di ğer grup lar hak kın da doğ -
ru ve dos ta ne ol ma yan bir ta kım re fe rans lar da bu lun ma
da pro se li tizm ola rak te lak ki edil miş tir.66

Ki li se le rin ken di le re ara sın da ol ma sı ge re ken iliş ki,
‘ekü me nik bir ruh için de iş bir li ği’ ile yü rü tül me li dir.
Ön ce den bir ki li se nin bu lun du ğu yer de baş ka bir ki li se -
nin de ça lış ma hak kı nın ol du ğu nu be lir ten do kü man, bu
te şeb bü sün bir ya rış man tı ğı ile de ğil; iş bir li ği, top lu şa-
hit lik ve kar deş lik bağ la rı için de ol ma sı nı; di ğer din le -
rin bu lun du ğu yer ler de ki mis yo ner ça lış ma lar için ise
ki li se nin bir mis yo nu var dır, o ol maz sa ki li se de yok tur67

şek lin de bir cüm le sarf edi lir.

Bir le şik Ça lış ma Gru bu’ nun ikin ci do kü ma nı 1982
yı lın da Top lu Şahit lik (Com mon Wit ness) adıy la ba sıl -
mış tır. Bu ra da geç mi şe gö re olu şan iler le me den bah se di lip
top lu şahit li ğe de vam edil me si tav si ye edi lir. Pro se li tiz me
sı nır lı re fe rans ya pı la rak top lu şahit lik te ma sı öne çı kar -
tıl ma ya ça lı şı lır. Bu gru bun 1996’da ya yım la dı ğı Pro se li -
tizm Prob le mi ve Top lu Şahit li ğe Çağ rı (The Chal len ge of
Pro sely tism and the Cal ling to Com mon Wit ness) do kü -
ma nı da ki li se le rin ken di mis yon la rı nı ve evan je li ze me-
tot la rı nı tek rar dü şün me le ri ni di le ge ti rir.68

1988-1989 yıl la rın da WCC evan je lizm ko mi te si nin
sek re te ri olan Ray mond Fung, da ha son ra la rı Evan ge lis -
ti cally Yo urs ola rak bi li nen bu ko nuy la il gi li bir ta kım
ki tap çık lar bas tır mış tır. Bu se ri de Fung, pro se li tiz mi ku -
zu hır sız lı ğı, zor la ma ve di ğe ri ni ken di gru bu na çek mek
için ya pı lan uy gun suz gi ri şim ler ola rak ta nım lar. Eğer
top lu şahit li ğe vur gu ar tar sa pro se li tizm ora nın da da düş -
me ola ca ğı nı söy le yip bu ki tap çık la rın okur la rı na İncil -
’i, ken di grup la rı nın ar tıp art ma ma sı kay gı sı ol ma dan
va az et me le ri ne sa lık ve rir.

1990’lı yıl lar da WCC, bun lar dan baş ka bir ça lış ma
da ha yap mış tır. WCC’nin da i mi üye le ri, Cham besy ’de ki
(İsviç re) Or to doks Ki li se si nin mer ke zin de 24-27 Şubat
1993 yı lın da top lan mış tır. Bu top lan tı nın so nuç la rı Mis-
yon da Kar şı lık lı So rum lu lu ğa Doğ ru (To wards Res pon -
sib le Re la ti ons in Mis si on) baş lı ğı al tın da ba sıl mış tır.
Grup, evan je liz min, Me si hin be de niy le bir leş me em riy le
ay rıl maz bir iliş ki si ol du ğu nu di le ge ti rir. Pro se li tizm fa -
a li ye ti için is ti la, akın an la mı nı içe ren in va si on te ri mi kul-
la nı lıp WCC üye si ol ma yan ki li se ler, grup lar ve
or ga ni zas yon la rın tek ta raf lı ola rak yap tık la rı mis yon fa -
a li yet le ri de bu ka te go ri ye da hil edil miş tir. Mis yon fa a li -
ye tin de ya rış ma, pro se li tizm, bir bi ri ne pa ra lel ki li se ler
oluş tur ma ve ha li ha zır da bu lu nan ki li se le rin ya şam la rı na
ka rış ma dan ka çı nıl ma sı nın ge rek ti ği ka ra rı alın mış tır.

WCC’nin 1991’de ya yım la nan Ecu me ni cal Con si -
de ra ti ons on Chris ti an-Mus lim Re la ti ons ad lı do kü man -
da mis yo nun Hı ris ti yan lık ile iç içe ol du ğu,
Hı ris ti yan la rın, “Me sih gi bi ya şa ya rak ve Hı ris ti yan lı ğın
İslam gi bi tüm ha ya tı kap sa yan bir din ol du ğu nu gös te -
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re rek Me sih ’e şaha det için ye ni yol lar bul ma sı nın ge rek-
ti ği ”69 di le ge ti ri lir.

İnanç ve Dün ya Ki li se ler Bir li ği nin Yö ne til me si
Hak kın da Be şin ci Dün ya Kon fe ran sı, Ağus tos 1993 yı-
lın da San ti a go de Com pos te la (İspan ya)’da yi ne bu ko nu
üze rin de gö rü şül mek üze re ya pıl mış tır. Bu ra da da pro se-
li tizm, hi le li ve doğ ru ol ma yan me tot lar la ya pıl ma ya ça-
lı şı lan evan je lizm ola rak ta nım lan mış tır.

Bu kon fe ran sa ka tı lan de le ge ler, WCC’nin mis yon,
evan je lizm (Hı ris ti yan laş tır ma) ve pro se li tizm hak kın da
ye ni bir yak la şım içi ne gir me si ge rek ti ği ni ve bun la rın
şu şekil de ele alı na bi le ce ği ni bil di rir ler: a) WCC üye si
ol ma yan ki li se ler, pro se li tizm yap mak la suç lan mış lar dır.
Bu nun de ğiş me si ge re kir. b) Di ğer le ri nin pro se li tizm fa -
a li yet le ri so nu cu baş ka bir gru ba geç miş ki şi ler, azın lık -
ta dır. Hat ta bu ki şi ler, grup üye le ri ta ra fın dan grup tan
ih raç edil mek is ten miş tir. Bu ki şi le rin an la ta cak la rı nın
bir ta kım fay da la rı ola bi le ce ği için bun lar da son ra ki top-
lan tı la ra ka tıl ma lı dır lar. c) ken di ku zu la rı nı kay be den
ki li se ler bu nun ni çin ol du ğu nu sor gu la ma lı lar dır. d) suç-
la nan ve suç la ya nın, Mat ta 18. bap ta be lir til di ği gi bi bir
bir le riy le ya pı cı bir şekil de yüz yü ze ge le bi le cek le ri bir
fo ru ma ih ti yaç var dır.

“Mis yon ve Pro se li tiz m” adı al tın da 30 Ha zi ran-6
Tem muz 1995’te Mos ko va’ da ikin ci bir top lan tı ya pıl -
mış tır. Kon fe ran sa Or to doks ve Ori en tal Av ru pa, Or ta -
do ğu, Ku zey Af ri ka ki li se le ri ka tı lıp baş ka ki li se le re ait
ki li se ler de ça ğı rıl mış ve zi ya ret çi ola rak bu lun muş lar -
dır. Bu ra da pro se li tiz min, Hı ris ti yanî ru ha uy gun ol ma -
yan ve ki şi nin, in san hak la rı na mü da ha le olan bir an la yış
ol du ğu be lir til miş tir.

1995’te ki top lan tı dan son ra 30 Ka sım-6 Ara lık
1995’te Ma ni la (Fi li pin ler)’da ki Sha lom Mer ke zi’n de Top -
lu Şahit li ğe Çağ rı (Cal led to Com mon Wit ness) adı al tın -
da bir çok As ya ki li se si nin tem sil ci si nin bu lun du ğu baş ka
bir top lan tı da ha ya pıl mış tır. As ya’ nın plü ra list sos yal ya-
pı sı için de Tan rı nın mis yo nu bağ la mın da top lu şahit li ğin
ni te li ği ni hak kın da gö rüş alış ve ri şin de bu lun mak, bu top-
lan tı nın te mel ya pı sı ola rak gö rül mek te dir.

23-38 Tem muz 1996’da Bos sey, İsviç re’ de ki Ekü me-
nik Ens ti tü’ de Top lu Şahit li ğe Doğ ru: Mis yo nun So rum -
lu lu ğun Be nim sen me si ne ve Pro se li tizm den Ka çın ma ya
Çağ rı (To wards Com mon Wit ness: a Call to Adopt Res-
pon sib le Re la ti ons in Mis si on and to Avo id Pro sely tism)
baş lık lı bir top lan tı da ha dü zen len miş tir.70

Bun la rın dı şın da son za man lar da Bir lik te Ça lış ma
Gru bu, Pro se li tizm Prob le mi ve Top lu Şahit li ğe Çağ rı
adıy la (The Chal len ge of Pro sely tism and the Cal ling to

Com mon Wit ness) 1996 yı lın da bu ko nu yu ele alan bir
bil di ri de ya yım la mış tır.71

Ey lül 1997’de Ge no va (İsviç re)’da WCC, tek rar bu
ko nu ile il gi li gö rüş mek üze re top lan mış tır. Bu ra da,
“özel lik le Or ta ve Do ğu Av ru pa, Af ri ka, As ya ve La tin
Ame ri ka’ da bir ta kım grup ve ki li se le rin ba ğım sız ola rak
fa a li yet gös ter dik le ri ni ve bu nun bir ne vi mis yo ner fa a -
li yet te ya rış ma ko nu mun da ol du ğu, ba zı ki li se le rin in-
sa ni yar dım adı al tın da baş ka bir ki li se ye bağ lı ki şi le ri
ayart tı ğı ve bu in sa ni yar dı mın, bü yük şehir ler de ki ge-
nel de göç men ler, fa kir ler, yal nız ve güç süz ki şi ler ara-
sın da on la rı ken di ki li se le ri ne çek mek için da ğı tıl dı ğı,
di ni fun de man ta liz min ve to le rans sız lı ğın art tı ğı ” do kü -
ma nın gi riş bö lü mün de be lir til miş tir. Bu gi riş ten son ra
pro se li tiz min ta nı mın da bu nun şahit li ğin bo zul muş şek -
li ol du ğu na vur gu ya pıl dık tan son ra ki li se le rin bu gi bi
dav ra nış lar dan uzak dur ma sı için ken di evan je lizm an la-
yış la rı nı tek rar göz den ge çi re rek üye le ri ni bu ko nu da
eğit me le ri ni, İsa’ nın yo lun da bir lik için de ki çağ rı ya
önem ver me le ri nin ge rek ti ği bil di ril miş tir.72

WCC VE DİN LER ARA SI PRO SE Lİ TİZM

Tüm bu zik re di len ça lış ma la ra rağ men, Hı ris ti yan dün-
ya sın da pro se li tizm ha la bü yük bir kay gı ola rak dur mak-
ta dır. Bu nun bu ka dar de vam et me sin de iki te mel se bep
gö rü le bi lir. Bi rin ci si, Sov yet ler Bir li ği’n de ki ko mü niz -
min yı kıl ma sı ve aka bin de ge len sos yal de ği şik lik ler ile
or ta ya çı kan di ni gö rü nüm. İkin ci si de ekü me nik ka rar -
la rın, Ya hu di le re ve di ğer din üye le ri ne, WCC üye le rin -
den ba zı la rı ta ra fın dan ge niş le til me si. Bi rin ci du rum ile
il gi li ola rak Or to doks ki li se si nin di ğer grup lar ta ra fın -
dan ya pı lan bir ta kım fa a li yet ler hak kın da ki söy lem le ri
gü zel bir ör nek teş kil et mek te dir. An cak din ler ara sı pro-
se li tizm hak kın da, ne yin bu ta nım al tı na da hil edi le ce -
ği ne de ğin mek ye rin de ola cak tır.

Pro se li tiz min tam ola rak kav ra nıl ma sın da ki güç-
lük ten do la yı, bir ta kım prob lem ler ya şan mak ta dır. Çün -
kü ge nel an lam da, Hı ris ti yan lık dı şın da bir di ne sa hip
ki şi ler, Hı ris ti yan laş tır ma pro je si ni pro se li tizm ile ay nı
ke fe ye ko ya bil mek te dir.

Bu nun la be ra ber Hı ris ti yan laş tır ma fa a li ye tin de
bu lu nan grup lar, İncil ’in me sa jı nın hem Ya hu di le re hem
de gen ti le ye ulaş tı rıl ma sı nın ge rek li li ğin de ısrar eder ler.
On la ra gö re ‘bü yük gö rev’ ola rak sa yı lan Mat ta 28:19-20
me tin le ri nin kap sa ma ala nı na, Ya hu di ler ve di ğer din le -
re sa hip ki şi ler de gir mek te dir.

WCC, geç miş te İncil ’in her ke se ulaş tı rıl ma sı nın ge-
rek ti ği ni ve her ke sin Hı ris ti yan laş tır ma ala nı nın için de
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bu lun du ğu gö rü şü nü sa vun mak tay dı. Hat ta 1948 yı lın da
Ams ter dam’ da ya pı lan top lan tı da ya yım la nan Ya hu di le -
re Hı ris ti yan lı ğın Ba kı şı (The Chris ti an Ap pro ach to the
Jews) ad lı ra por da bu ko nu da şun lar açık ça di le ge ti ril -
miş tir: “Tüm ki li se ler İsa’ nın ‘tüm dün ya ya gi din ve İn-
cil ’i tüm var lık la ra va az edin’ em ri nin so rum lu lu ğu nu
ta şı mak ta dır lar. Bu sö zün ta mam lan ma sı için Ya hu di le -
ri de Hı ris ti yan laş tı rıl ma sı ge re ken top lu luk la rın içi ne
da hil edi yo ruz.”73

Za man la Ya hu di ler le olu şan bir ta kım di ya log lar sa-
ye sin de, Tan rı ve Ya hu di ler ile Tan rı ve ki li se ara sın da -
ki iliş ki nin ni te li ği, Tan rı nın in din de Ya hu di ler ve
ki li se nin ba ğı gi bi de ği şik so ru lar or ta ya çık ma ya baş la -
dı. Fa kat en önem li so ru, İsra il ’in Tan rıy la olan ah di nin
ha la ge çer li olup ol ma dı ğı ve ya ki li se le rin, Ya hu di le re
uy gu la nan pro se li tizm fa a li yet le ri ni ya sak la ma la rı nın
ge rek li li ği gi bi en di şe ler, de vam et mek te dir. Bu gö rüş -
me ler den son ra WCC’ye üye ba zı ki li se le rin, Ya hu di le -
re uy gu la dık la rı mis yon yak la şı mın dan vaz geç tik le ri ve
Ya hu di ler le olan di ya log ça lış ma la rı nın pro se li tizm ça lış-
ma sı ol ma dı ğı nı bil dir dik le ri gö rül mek te dir.74

Ta bi i ki ‘sa de ce di ya log için di ya log ya ni evan je lizm
ve mis yo nun ye ri ni –söz cük an la mı iti ba riy le- di ya log
alır sa bu, ki li se nin ve ya Hı ris ti yan lı ğın mis yo ner ka rak -
te ri nin yok ol ma sı an la mı na gel mez mi?’ şek lin de bir ta -
kım so ru lar da or ta ya çık mış tır. Bu nun da öte sin de, ba zı
ki li se ler hat ta WCC de inanç la rın plü ra liz mi nin Tan rı -
nın bir is te ği ol du ğu nu sa vu nup uzun za man dan be ri hep
can lı tu tu lan her ke sin Hı ris ti yan ol ma sı ge rek ti ği şek-
lin de ki an la yı şın de ğiş me si du ru mun da or ta ya çı ka cak
so nu cun ne ola ca ğı di ğer bir so ru ola rak zi hin le re gel-
mek te dir. Yi ne di ğer din le re bağ lı in san la rın Hı ris ti yan -
laş tı rıl ma sı an la yı şı nın pro se li tizm ola rak an la şıl ma sı ve
bu nun ya sak lan ma sı nın ge rek li li ği gi bi bir di ğer adım da
ak la ge lir.

SO NUÇ

Şika yet le re ba kıl dı ğın da prob le min te me lin de, bi rey sel
ve ya grup sal ego izm; kül tü rel, po li tik ve eko no mik üs-
tün lük ler el de et mek için ya pı lan bir ta kım ça lış ma lar
ve ha li ha zır da fa a li yet için de olan grup la rın me tot la rı
ve prog ram la rın da ki ku rum sal fark lı lık lar var dır. MECC,
Or ta do ğu’ da pro sely tizm ola yı nın, bi ri ta rihî di ğe ri gü-
nü müz de ya şa nan iki bo yut lu bir me se le ol du ğun dan
bah se der. MECC ’ye gö re ola yın ta ri hi bo yu tun da, geç-
miş te Or ta do ğu’ da mis yo ner lik ça lış ma la rın da bu lu nan
Ka to lik mis yo ner ler ve on la rın ta kip çi le ri Pro tes tan lar;
gü nü müz de ki bo yu tun da ise me si ya nik grup lar, fun da -
men ta list bir ka rak te re sa hip ba ğım sız ye ni mis yo ner lik

akım la rı ve As ya’ da ki tin sel di ni form la ra ben zer bir ya -
pı oluş tur ma ya ça lı şan bir ta kım ye ni di ni ha re ket ler yat-
mak ta dır. Bu tür ça lış ma lar ya pan grup lar, ‘bu böl ge ler de
mis yo ner ak ti vi te nin yok sun lu ğu nu ve bu ra da ön ce den
ku rul muş olan ki li se le rin mis yo ner lik mo ti vas yon la rı -
nın ye ter li ol ma dı ğı’ te zi ni sa vun mak ta dır.75 Pro sely tiz -
min to hum la rı nın atıl ma sın da di ğer bir se bep de
Ro ma’ nın, Do ğu Pat ri ark ’la rı nın ek le si as tik (ki li se) otan-
tik li ği ni ta nı ma ma sın da ol du ğu gi bi, bir ki li se nin, di ğe -
ri nin ek le si as tik otan tik li ği nin ol ma dı ğı nı söy le yip onu
ka bul et me me si dir.76

Ger çek Hı ris ti yan ’ın kim ol du ğu üze rin de ki an laş -
maz lık, pro sely tizm an la yı şın da et ki li dir. Ba zı ki li se le re
gö re, vaf tiz ol muş fa kat vaf ti zin ge rek ti ği şekil de ya ni
Hı ris ti yanî bir ya şam sür dür me yen ki şi nin, vaf tiz edil-
di ği ki li se nin üye si olup ken di ge le nek le ri ne gö re bu ki-
şi ye, inan cı nı ye ni le me şan sı ve ril me li de ni lir ken; bir
di ğer ki li se, bu ki şi nin İsa ile hiç bir bağ lan tı sı nın ol ma -
dı ğı, bu yüz den evan je li ze edil me le ri nin ge rek li li ği ni di -
le ge tir mek te dir.

Hı ris ti yan grup lar dan bir kıs mı, ‘ba zı ki li se le rin, ge-
nel de pro sely tiz min kur ban la rı olan fa kir, yal nız, genç
ve ak lı ka rı şık ki şi le re bu ih ti yaç la rı nı bir ta kım mad di
ve ma ne vi yol lar la gi de re cek le ri şek lin de ki va at le ri nin,
pro sely tizm için de al gı lan ma sı nın ge rek ti ği ni’ be lir tip
bu nun, ekü me nik di ya lo gun oluş ma sı nın önün de ki
prob lem ler den bi ri ol du ğu nu be lir tir.77

Dik kat li bir şekil de ba kıl dı ğın da pro sely tizm kav ra-
mı nın ne li ği ni, ni te li ği ni ta nım la ma yet ki si da ha çok es -
ki ya hut yer le şik ki li se le rin elin de ol du ğu ve bu na gö re
bir sı nır çi zil me ye ça lı şıl dı ğı göz lem le ne bil mek te dir.
Böy le bir gi ri şi min ar ka pla nın da, için de bu lu nu lan böl-
ge le ri ken di le ri ne ait gör me ve o yer ile bir bü tün lük
oluş tu ğu şek lin de ki yak la şım yat mak ta dır.

Gü zel ha be ri yay mak ola rak ta nım la nan evan je lizm
ile pro se li tiz min ara sı na sı nır çiz me ça lış ma la rı nın çok
ke sin bir şekil de or ta ya ko nu la ma ma sı, grup lar dan bi ri -
nin yap tı ğı fa a li ye ti evan je lizm ola rak ni te le me si ne; bu -
na kar şın di ğe ri nin ise ay nı ça ba yı pro se li tik gi ri şim
ola rak ni te le me si ne ne den ol mak ta dır.

Pro se li tiz min te mel ne den le rin den bi ri de bel ki
baş ka ka nal lar la di le ge ti ril me ye ça lı şıl sa da doğ ru dan
sor mak tan ka çı nı lan öze da ir bir so ru dur. Ya ni ‘han gi ki-
li se doğ ru yu tem sil et mek te dir?’. Ni te kim ba kıl dı ğın da
en azın dan bir sü re li ği ne de gü cü elin de bu lun du ran
grup ve ya ki li se, doğ ru kav ra mı nı ken di çer çe ve si et ra -
fın da dü şü nüp ge le ne ği ni bu na gö re şekil len dir di ği için
bu ge le ne ğin dı şın da ki ler, doğ ru dan ta nım dı şı kal mak -
ta dır. Hı ris ti yan ya hut di ni ge le nek ler de bu çiz gi ba zen
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çok net ola rak gö rü le bil mek te dir. En baş tan iti ba ren gü -
cü elin de bu lun du ran erk, di ğer le ri ni öte ki (ve ya he re -
tik) ola rak ta nım la yıp tu tu mu nu bu na gö re
ge liş tir mek te dir.

Ki li se nin ta nım lan ma sın da ki an la yış fark lı lı ğı da ki-
li se le rin bir bi ri ne ba kış la rın da önem li dir. Or to doks ve
Ka to lik ki li se ler için ki li se bir ta ne dir ve açık bir şekil de
bel li dir. Eğer ken di si ni ki li se ola rak ad lan dı ran bir den
faz la grup ve ya an la yış var sa bu ekü me nik gay ret ler le
üs te sin den ge lin me si ge re ken bir prob lem dir. Ay rı ca bir
ki li se den di ğe ri ne geç mek, te o lo jik ya pı ya uy gun ol ma -
yan ve mü sa a de edil me yen bir an la yış tır. Pro tes tan ki li -
se ler ise “bir den çok ki li se ola bi li r” şek lin de bir
dü şün ce ye sa hip tir. Do ğal ola rak bun lar dan ki mi doğ ru;
ki mi ise doğ ru de ğil dir. Doğ ru ola nı ta kip et mek; doğ ru
ol ma ya nı ise terk et mek ge re kir. Bu bağ lam da Pro tes -
tan la ra gö re bir ki li se den baş ka bir ki li se ye geç mek Pep -
si iç me yi bı ra kıp Co ca Co la’ ya baş la mak gi bi dir.

Hı ris ti yan lık için so rul ma sı ve bir o ka dar da so rul -
ma ma sı ge re ken te mel bir di ğer so ru da, vah yin ni te li ği
ol sa ge rek tir. Çün kü vah yin de vam lı lı ğı nı (Hı ris ti yanî
ba kış açı sın dan en azın dan Kut sal Ruh dok tri ni ile be ra -
ber yü rü tü len ya şa yan va hiy kas te dil mek te dir) sa vun -
mak ile vah yin bit ti ği ni di le ge tir mek ara sın da bir ta kım
sı kın tı lar var dır. De vam lı lı ğı sa vun mak, en azın dan or-
ga ni ze ol muş Hı ris ti yan grup lar için bir güç ve oto ri te -
si nin kay na ğı ol sa da ken di le ri ne kar şı ye ni grup ve ya
grup la rın çık ma sı na da or tam ha zır la mak ta ve bu nun so-

nu cun da da ye ni ki li se olu şum la rı mey da na gel mek te -
dir. Böy le ce ge liş mek ve açıl mak is te yen ki li se ler (genç
ki li se ler) ile ön ce den oluş muş ve mü es se se leş miş ki li se -
ler ara sın da ça tış ma lar, tar tış ma lar baş la mak ta dır.

Yu ka rı da di le ge ti ri len so ru lar la bir lik te bir di ğer
önem li sı fat ve so ru olan apos to lik te ri mi dir. Bu bağ lam -
da her ki li se ken di si ni apos to lik ya ni bağ la rı nın ha va ri -
ler ve do la yı sıy la İsa’ nın ki li se sin den gel di ği ni id di a
et mek te dir. Bi lin di ği üze re han gi ki li se nin apos to lik ma-
hi yet te ol du ğu ile il gi li Hı ris ti yan ta ri hin de ol duk ça cid -
di tar tış ma lar var dır. Or to doks Ki li se si’ nin apos to lik
ki li se hü vi ye ti ni ve do la yı sıy la Hı ris ti yan çev re ler ce
ekü me nik ola rak al gı la na bil me si için hay li uzun ve me-
şak kat li yol la rın kat edil me si ge rek miş tir. Hat ta bu nun
da öte sin de en te mel dö nüm nok ta la rın dan bi ri olan
Pav lus ’un ha va ri li ği ile il gi li Hı ris ti yan ila hi ya tın da ya-
pı lan tar tış ma lar, doğ ru dan apost le ya ni el çi te ri miy le il-
gi li dir. Bu na ge ti ri len yo rum lar, ki li se le rin ken di
çer çe ve le ri ni de be lir le mek te dir. 

Bun la ra ek ola rak zi hin ler de tu tul ma sı ge re ken bir
di ğer nok ta da Pav lus ’un, Ko rint li ler ’e yaz dı ğı I. mek-
tup ta ki ne ya pıp ya pıp ba zı la rı nı kur tar mak için her kes -
le her şey ol dum (9:19-23) şek lin de ki meş hur söy le mi nin
de açık se çik bir ta nı mı nın, yön te mi nin ve ya sı nır la rı -
nın çi zil me si nin ge rek ti ği aşi kar dır. Ne ya pıp ya pıp kur-
tar ma ve ya ka zan ma amaç lı bir me to dun, pro se li tizm ile
iliş ki si ya hut far kı net ola rak ko nul ma dık ça kav ra mın iç-
e ri ğin de ki pus lu gö rün tü de vam ede cek tir.
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