
üslüman dinlerarası diyalogçular, özellikle F.Gülen Cemaatı mensupları,
Vatikan’ın yürüttüğü dinlerarası diyaloğu, II. Vatikan Konsili kararla-
rından olan Nostra Aetate’ye ve Hıristiyan diyalogçuların sıradan söy-

lemlerine atıfla diyaloğu, örneğin D.Aydüz “Dinlerarası Diyalog Nedir?” diye
sorduğu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Değişik bir ifadeyle Dinlerarası Diyalog, dinleri
temsil eden cemaatlerin, aralarındaki sorunları temsilcileri vasıtasıyla karşılıklı gö-
rüşüp konuşması, çözüme ulaştırma eğilim ve gayretleridir... Tabii bunun için ev-
velâ dürüst olmak lâzım. Diyalog son derece ahlâki bir faaliyettir; çünkü işin içine
yalan girerse sahtekarlıktır...”1

Aynı yazar “Dinlerarası Diyalog Ne Değildir?” diye bir soru daha sorar ve şöy-
le yanıtlar: “Diyalog, aynı zamanda bir misyonerlik faaliyeti de olamaz, ancak her
mümin gibi diyaloga katılan bir dindar da kendi imânî tecrübesini ötekiyle paylaş-
mak isteyecektir, bu çok tabiîdir...”2

Gülen cemaati mensuplarının ve onlarla diyalog konusunda işbirliği yapan
akademisyenlerin diyalogtan anladıkları, üç aşağı beş yukarı, Aydüz’ün diyaloğunun
ne olduğu ve ne olmadığı konusundaki yukarıda aktardığımız tanımı gibidir.

Peki Vatikan ve Hıristiyan diyalogçular diyaloğu nasıl görüyorlar? Bir yönüy-
le Gülen Cemaatı gibi görüyorlar; daha doğrusu Gülen Cemaatının görüşü, Vati-
kan’ın Nostra Aetate’ye dayanarak Hıristiyan diyalogçu kesimin yaptıkları
söylemlerin bir tekrarıdır.
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Fa kat Va ti kan ’ın ve Hı ris ti yan  di ya log çu lar için,
din le ra ra sı di ya lo ğun ikin ci bir yö nü ve ta nı mı var dır;
bu da mis yo ner lik tir. Ay düz ve di ğer ce ma at men sup la -
rı di ya log, mis yo ner lik de ğil dir di ye dur sun lar, II. Va ti -
kan Kon si li’ nin iki önem li di ğer ka rar la rın da din le ra ra sı
di ya log doğ ru dan doğ ru ya mis yo ner lik ola rak ta nım lan -
mak ta ve an la tıl mak ta dır.

A. II. VATİKAN KONSİLİ KARARLARINDA
DİYALOĞUN MİSYONERLİK VE 
EKÜMENLİKLİK OLMASI

II. Va ti kan Kon si li nin di ya log la il gi li Nos tra Ae ta te ad lı
ka ra rı nın dı şın da di ğer ka rar la rın da da di ya log la il gi li
hü küm ler var dır. Her ke sin sü rek li atıf ta bu lun du ğu Nos-
tra Ae ta te her ne ka dar di ya log, an la tı la ge len “in san lık
ba rı şı ” “ahlâkî ve ma nevî de ğer le rin ko run ma sı ” gi bi yö-
nüy le ta nım la nı yor sa da, aşa ğı da sö zü nü ede ce ği miz di -
ğer iki önem li ka rar da di ya log, Müs lü man la rın
“mis yo ner li k” de ğil dir ve ya ola maz de me le ri nin tam ak-
si ne mis yo ner lik ve ekü me nik lik ol du ğu ger çe ği var dır.
Şim di kı sa ca bu iki ka rar üze rin de du ra lım. 

1) Ad Gen tes Di vi ni tus: Di ya lo ğun mis yo ner lik ol-
du ğu nu gös te ren iki önem li ka ra rın bi ri si ni II. Va ti kan
Kon si lin de ka bul edi le rek ve 28 Ekim 1965 gü nü ilan
edi len Ki li se nin Mis yo nu ve Mis yo ner lik le il gi li “Ad
Gen te s” ad lı ka rar dır. Bu ka ra rın ba zı bö lüm le rin de di-
ya log, mis yon ve mis yo ner lik ola rak ta nım lan mak ta dır.
Ör ne ğin, “Mis yo ner lik İşi ” ad lı ka ra rın II. Kıs mı nın 2.
bö lü mün de şöy le de nil mek te dir: “On lar (mis yo ner ler)
ekü mo nizm ru huy la ye tiş ti ril me li dir ler ve has sa ten Hı-
ris ti yan ol ma yan lar la kar deş çe di ya log için ha zır lan ma -
lı dır lar.”3 Yi ne ay nı ka ra rın “Mis yo ner lik İşi nin
Tan zi mi ” ad lı V. Kıs mı nın son pa rag ra fın da şöy le den-
mek te dir: “Mis yo ner lik fa a li ye ti nin yön tem sel ve uy gun
ic ra a tı, İncil için ça lı şan lar dan amaç la rı için, özel lik le de
Hı ris ti yan ol ma yan din ler ve kül tür ler ile di ya log için
bi lim sel ola rak ha zır lan mış ol ma la rı nı is ter; bun la rın ba-
şa rıl ma sı na et kin bi çim de yar dım et me le ri ge re ki r… ”4

2) Uni ta tis Re din teg ra ti on: II. Va ti kan Kon si li’ nin
21 Ka sım 1964 ta ri hin de ka bul edi lip ilân et ti ği “Ekü me-
nik li k” hak kın da ki “Ekü me nik li ğin İlke le ri ” ad lı I. kıs-
mın da ve Ro ma Ki li se si nin di ğer ki li se ler le ya pa ca ğı
ekü me nik ha re ket le il gi VI. Kıs mın da di ya log Hı ris ti -
yan lı ğın, di ya log yo luy la yay gın laş tı rıl ma sı ve ekü me -
nik ha re ket için bir va sı ta ola rak kul la nıl ma sı
an la tıl mak ta dır.5

Bi zim ka rar lar dan an la dı ğı mı zın doğ ru ol du ğu nu
gös ter mek için, Ad Gen tes ka ra rı nı özet le yen iki Ciz vit
pa pa zı na atıf ta bu lu na lım. Bu iki pa paz J.Ne u ner ve J.

Du pu is şöy le di yor lar: “İ kin ci bö lüm mis yo ner lik ça lış -
ma sıy la il gi li dir (10-18.cüm le ler). Bir yan dan di ya log 11)
ve yar dım (Cha rity) su nu mu va sı ta sıy la (12), di ğer yan-
dan da İncil ’i va az et me ara cı lı ğıy la Tan rı’ nın hal kı nı bir
ara ya ge ti ren İncil leş tir me yi (13-14) Hı ris ti yan şeha de -
ti ile sen tez le me yi amaç la mak ta dır. Za ten mis yo ner lik
va sı ta sı olan bi rin ci si (di ya log), ikin ci si ne (İncil leş tir -
me ye) gö tü rür.”6

Her ne ka dar Hı ris ti yan di ya log çu lar di ya log ge rek-
çe si ni ve ama cı nı sa de ce Nos tra Ae ta te’ ye sü rek li atıf lar
ya pa rak di ya lo ğun “kar deş li k”, “hoş gö rü ” ve “ma ne vi de-
ğer le ri ko ru ma ” iş bir li ği gi bi ül kü sel şey ler için ol du ğu -
nu söy le se ler de, Müs lü man lar la di ya log iliş ki le rin de hiç
atıf ta bu lun ma dık la rı bu iki ka ra ra gö re di ya lo ğun ay nı
za man da mis yo ner lik ve ekü ne mik lik ol du ğu açık tır. 

B. PAPALARIN BİLDİRİ VE 
GENELGELERİNDE DİYALOĞUN
MİSYONERLİK OLDUĞU

II. Va ti kan Kon si li es na sın da ve son ra sı di ya log fik ri ve
fa a li yet le ri gün de me ge lin ce, ko nuy la il gi li or ta ya çı kan
tar tış ma la ra ce vap ol ma sı ve Kon sil ka rar la rın da sö zü
edi len din le ra ra sı di ya lo ğun ne ve na sıl ol ma sı ge rek li -
ği nin açık lı ğa ka vuş tu rul ma sı için Pa pa lar ve di ğer yet-
ki li ler bil di ri ler ve ge nel gi ler ya yım la mış lar dır. Şim di de
bun lar dan ba zı la rı na işa ret ede rek, ger çek te di ya lo ğun
yet ki li ağız lar dan mis yo ner lik fa a li ye ti ol du ğu nu gös ter -
me ye ça lı şa ca ğız. 

1) Pa pa VI. Pa ul: “Her ne ka dar biz Hı ris ti yan ol ma-
yan din le rin ma nevî ve ahlâkî de ğer le ri ni ta nı yor, say gı
gös te ri yor, on lar la di ya lo ğa ha zır la nı yor ve din hür ri ye -
ti ni sa vun mak, in san lık kar deş li ği ni te sis et mek, kül tür,
sos yal re fah ve si vil ira de yi oluş tur mak gi bi hu sus lar da
di ya lo ğa gir mek is ti yor sak da dü rüst lük bi zi ger çek ka na -
a ti mi zi açık ça ilan et me ye mec bur et mek te dir; ye ga ne
ger çek din var dır o da Hı ris ti yan lık’ tır.”7

Gö rül dü ğü gi bi, Pa pa VI. Pa ul ken di açı sın dan dü-
rüst çe bir iti raf la di ya log yap tık la rı kim se le rin din le ri ni
din bi le ka bul et mi yor.

Ay nı Pa pa: “Bu yüz den ne bu din le re (di ğer din ler)
kar şı say gı ne de Ki li se’ ye da vet le il gi li or ta ya çı kan kar-
ma şık me se le ler, İsa Me sih ’in Hı ris ti yan ol ma yan la ra
ilan edil me si ne en gel teş kil ede r... ”8

2) Pa pa II. John Pa ul: “Din le ra ra sı di ya log Ki li se’ nin
bü tün in san la rı Ki li se’ ye dön dür me amaç lı mis yo nun bir
par ça sı dır. Kar şı lık lı bil gi len me ve an la yı şı zen gen leş tir -
me va sı ta sı ve yön te mi ola rak di ya log mis yo na zıt de ğil -
dir; esa sen mis yon la ve mis yo nun şekil le riy le di ya log
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ara sın da özel bir bağ var dır. Bu mis yon, as lın da Me sih ’i
ve İncil ’i bil me yen le re ve di ğer din le re men sup olan la ra
yö ne lik ti r… Bu açık la ma lar ya pı lır ken, kur tu lu şun Me-
sih’ ten gel di ği ve di ya lo ğun evan ge li zas yon dan (in cil leş -
tir me den) ay rıl ma dı ğı ger çe ği göz ar dı edil me miş ti r... ”9

Gö rül dü ğü gi bi Pa pa IV. Pa ul ’a gö re ol du ğu gi bi Pa -
pa II. John Pa ul ’a gö re de di ya log ve mis yo ner lik ay nı
şey dir.

Ay nı Pa pa’ ya gö re, di ya log ay nı za man da Hı ris ti -
yan lı ğın ve Hı ris ti yan kül tü rü nün di ğer kül tür le re aşı-
lan ma sı dır ki, bu na “in kül tü ras yo n” de mek te dir ler:
“Ki li se’ nin Hı ris ti yan ol ma yan kül tür le re gir me sü re ci
uzun bir yol dur. Bu, sa de ce dı şa rı dan bir adap tas yon me-
se le si de ğil dir. Çün kü in kül tü ras yon, ha ki ki kül tü rel de-
ğer le rin Hı ris ti yan lık la bü tün leş mek su re tiy le as li bir
de ği şi me uğ ra ma sı ve Hı ris ti yan lı ğın çe şit li in san kül tür-
le ri ne so kul ma sı an la mı na ge lir.”10

3) Pe ter H.Kol ven bach: Ciz vit ta ri ka tı nın ve ce mi -
ye ti nin li de ri olan Kol ven bach, di ya lo ğun ta bi a tı ve ama-
cı nı şöy le ifâde edi yor: “Ka to lik ler Hı ris ti yan inan cı nı
Müs lü man la ra sun mak için on lar la ar ka daş ça sev gi ve
mu hab bet için de di ya lo ğa gir me ye ça lış mak ta dır -
lar.”11

4) John B.Tay lor: Bir Hı ris ti yan bi lim ada mı olan
Tay lor da di ya lo ğun mis yo ner lik ol du ğu na inan mak ta -
dır; o şöy le di yor: “Müs lü man lar ara sın da ki mis yo ner lik
ça lış ma la rı di ya lo ğun öne mi ni or ta ya çı kar mış tır. Bu ra -
da söz ko nu su di ya log, mis yo ner li ğe bir al ter na tif de ğil,
biz zat şart la ra uy gun mis yo ner lik tir.”12

5) Pi et ro Ros sa no: 1973 yı lın da Din le ra ra sı Di ya log
Sek re ter li ği ne ata nan Ros sa no mis yo ner lik le di ya lo ğun
ay nı şey ler ol du ğu nu be lirt miş tir: “Di ya log tan söz et ti -
ği miz de açık tır ki bu fa a li ye ti, ki li se şart la rı çer çe ve sin -
de mis yo ner ve İncil ’i öğ re ten bir ce ma at ola rak
ya pı yo ruz. Ki li se’ nin bü tün fa a li yet le ri, üze rin de ta şı dı -
ğı şey le ri ya ni Me sih ’in sev gi si ni ve Me sih ’in söz le ri ni
nak let me ye yö ne lik tir. Bu se bep le di ya log Ki li se’ nin İn-
cil ’i yay ma amaç lı mis yo nu nun çer çe ve si için de yer
alır.”13

6) Pa o lo Ma rel la : 1964 yı lın da ku ru lan Din le ra ra -
sı Di ya log Sek re ter li ği’ nin (ön ce ki adıy la Hı ris ti yan Ol-
ma yan lar Sek re tar ya sı) ilk baş ka nı Kar di nal Ma rel la
Sek re ter ya’(nın ku ru luş ama cı nı şöy le açık la mış tır: “Ki-
li se’ nin mis yo ner fa a li yet le ri ni yü rü ten S.Con gre ga ti on
de Pro pa gan da Fi de teş ki la tı nın ça lış ma la rı na ve mis yon
fa a li yet le ri nin ka nu nen müm kün ol ma dı ğı yer ler de fa a -
li yet le ri miz le yar dım cı ol ma ya ve boş lu ğu dol dur ma ya
ça lı şa ca ğız.”14

Gö rül dü ğü gi bi din le rar sı di ya log tan so rum lu  en
yet ki li ağız lar dan bi ri si olan Kar di nal Ma rel la, ka nu nen
ve açık ola rak mis yo ner lik yap ma nın ya sak ol du ğu ül-
ke ler de boş lu ğun di ya lo ğu  ile dol du ru la ca ğı nı açık ça be-
lirt mek te dir.

II. Va ti kan Kon sil ka ra rı na gö re ve en yet ki li ağız-
lar dan di ya lo ğun mis yo ner lik ol du ğu nu gös ter dik ten
son ra, şu so ru yu sor ma mız ge re ki yor: Aca ba F. Gü len ce-
ma a tı ve on la rın fa a li yet le ri ne ka tı lan B. Kar lı ğa, Meh-
met S.Ay dın, N.Ök tem, Ke nan Gür soy gi bi zevât
di ya lo ğun mis yo ner lik ol du ğu nu bil mi yor lar mı? Bel ki
ba zı sı bil mi yor ola bi lir; an cak hep si nin bil me dik le ri ni
söy le ye me yiz. En baş ta F.Gü len ’in bu nu bi li yor ol du ğu -
nu sa nı yo ruz; zi ra Pa pa II. John Pa ul ’a sun du ğu 9 Şubat
1998 ta rih li meş hur mek tu bun da, ona şöy le hi tab et me -
si: “Pa pa Ce nap la rı … kut sal mis yo nu mu zu tam ma na -
sıy la bi len hal kın dan si ze se lam lar ge tir di k… Pa pa 6.
Pa ul Ce nap la rı ta ra fın dan baş la tı lan ve de vam et mek te
olan Din le ra ra sı Di ya log İçin Pa pa lık Kon se yi (PCID)
mis yo nu nun bir par ça sı ol mak üze re bu ra da bu lu nu yo -
ruz. Bu mis yo nun ta hak kuk edi şi ni gör me yi ar zu edi yo -
ruz. En aciz bir şekil de hat ta bi raz cü ret le, bu pek
kıy met li hiz me ti ni zi ic ra et me yo lun da en mü te va zi yar-
dım la rı mı zı sun mak için si ze gel di k… ”15 onun mis yon
ve di ya lo ğu bil di ği ni gös te rir. Çün kü özel lik le al tı nı çi-
ze rek yap tığ mız söz le ri, özen le bi linç li ola rak se çil miş
cüm le ler ve ke li me ler dir.

Pa pa’ nın ve ya Ki li se si nin mis yo nu na or tak ol mak
ve hiz met te ta lib ol mak de mek, mis yo ner li ğe hiz met et -
mek ve ona hiz met et mek de mek tir. O ifa de ler den baş -
ka ne an la şı la bi lir ki!

Çün kü Ad Gen tes’ te mis yon şöy le ta nım la nı yor:
“Ki li se ta ra fın dan gön de ri len İncil öğ re ti ci le ri nin ta hah -
hü dü ve bü tün dün ya ya gi de rek İncil ’i an lat ma va zi fe si -
ni yük le ne rek Me sih ’e he nüz inan ma mış halk lar
ara sın da Ki li se’ yi oluş tur ma, ge nel ola rak mis yon (mis si -
on) di ye ad lan dı rı lır.”16

C. MİSYON VE MİSYONERLİK
Bu gün, Va ti kan ’ın din le ra ra sı di ya log ça ğı rı sı na ve fa a li -
yet le ri ne Evan ge list ler baş ta ol mak üze re çe şit li ki li se -
ler ve Hı ris ti yan mez hep ler ve akım lar ka tıl dı ğı nı
bi li yo ruz ve gö rü yo ruz. Va ti kan ’ın di ya log fa a li yet le ri ni
yü rü ten ler ge nel lik le Ciz vit ler’ dir.

Bir yö nüy le din le ra ra sı di ya log mis yo ner lik ol du -
ğu na gö re ve bu işi de Va ti kan adı na Ciz vit Pa paz la rı yü-
rüt tük le ri ne gö re, bu açı dan din le ra ra sı di ya lo ğun da ha
iyi an la şıl ma sı için bi raz da mis yo ner lik ve Ciz vit lik üze-
rin de dur mak ta fay da var dır. 
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Mis yo ner lik hak kın da her kes az-çok ba zı şey ler bil-
mek te dir; an cak me se le yi di ya log bağ la mın da ele ala rak
ba zı bil gi le ri tek rar et mek de ge re ki yor sa nı rım. 

Bi lin di ği gi bi, Hı ris ti yan mis yo ner li ği nin te me li ni,
Hı ris ti yan lar İncil ler de ki ba zı cüm le le re da yan dı rır lar;
bun lar dan en meş hu ru Mat ta İnci li’n de Hz.İsa’ nın on bir
öğ ren ci si ni Ce li le’ de bir da ğa gön der di ği bil di ril dik ten
son ra şöy le de ni yor: “İ sa yan la rı na ge lip on la ra şun la rı
söy le di: Gök te ve yer yü zün de bü tün yet ki ba na ve ril di.
Bu ne den le gi din, bü tün ulus la rı öğ ren cim ola rak ye tiş -
ti rin; on la rı Ba ba, Oğul ve Kut sal Rûh’un adıy la vaf tiz
edin; siz bu yur du ğum her şeye uy ma yı on la ra öğ re tin.
İş te ben, dün ya nın so nu na dek her an si zin le yim.”17

Her din men su bu nun ken di di ni ni ta nıt ma sı ve baş-
ka la rı nı di ni ne da vet et me si ka dar do ğal bir şey yok tur.
An cak mis yo ner li ğin, tâm ve açık bir da vet ol du ğu söy-
le ne mez. Zi ra Hı ris ti yan lı ğın do ğu şun dan iti ba ren ge rek
Ya hu di le rin ve ge rek se Ro ma İmpa ra tor lu ğu nun ilk Hı-
ris ti yan la ra yap tık la rı ve ta kip bas kı so nu cu ya şa nan
olay la rın oluş tur du ğu olum suz or tam, mis yo ner li ğin da -
ha baş tan iti ba ren doğ ru dan açık bir da vet ten zi ya de, ta-
kiy ye ola rak olu şup ge liş me si ne se bep ol muş tur. 

Mis yo ner le rin pi ri ka bul edi len ve ilk mis yo ner ola-
rak gö rü len Pav lus, çe şit li şehir halk la rı nı Hı ris ti yan lı ğa
da vet için yaz dı ğı mek tub la rı nın bi ri sin de ba kı nız mis-
yo ner li ği na sıl ta nım lı yor: 

“Ben öz gü rüm, kim se nin kö le si de ği lim. Ama da ha
çok ki şi ka za na yım di ye ken di mi her ke sin kö le si yap tım.
Ya hu di le ri ka zan mak için Ya hu di ler le Ya hu di ol dum.
Ken dim “kut sa l” ya sa nın (Hz.Mu sa’ nın şeri a tı) de ne ti mi
al tın da ol ma dı ğım hal de, Ya sa nın al tın da olan la rı ka zan-
mak için on la ra ken di mi Ya sa al tın day mı şım gi bi gös ter-
dim. Tan rı’ nın Ya sa sı’ na sa hip ol ma yan bi ri de ği lim,
Me sih ’in Ya sa sı al tın da yım. Bu na kar şın Ya sa’ ya sa hip
ol ma yan la rı ka zan mak için Ya sa’ ya sa hip de ğil mi şim gi -
bi dav ran dım. Güç süz le ri ka zan mak için, on lar la güç süz
ol dum. Ne ya pıp ya pıp ba zı la rı nı kur tar mak için her kes -
le her şey ol dum.”18

İnsan la rı kan dı rıp Hı ris ti yan yap mak için, gö rül -
dü ğü gi bi Pav lus her şey ve her kes ol mak tan çe kin me -
miş tir. Pav lus ’un bu mis yo ner lik ge le ne ği, dün den
bu gü ne pek faz la de ği şik li ğe uğ ra ma dan mis yo ner li ğin
ru hu ve te mel il ke si ol muş tur.

Va ti kan mer kez li din le ra ra sı di ya lo ğu yü rü ten pa-
paz la rın ço ğun lu ğu nun Ciz vit ta ri ka tı na bağ lı pa paz lar
ol du ğu nu söy le miş tik. Bu ne den le din le ra ra sı di ya lo ğun
ne ol du ğu nu ve na sıl ya pıl dı ğı nı an la mak için bu Ciz vit
ta ri ka tı üze rin de de kı sa ca dur mak ge re kir.

Ta biî ki, her din men su bu di ni ni baş ka sı na teb liğ
ede bi lir; Hı ris ti yan lar açı sın dan da mis yo ner lik do ğal bir
fa a li yet tir. An cak, mis yo ner lik, Pav lus yön te miy le ya pı -
lır sa –ki öy le ya pı lı yor- bir gay ri ahlâki lik dir; zi ra öte ki
gi bi gö rü ne rek Tan rı ve din adı na hi le ya pı lı yor. Bi zim
din le ra ra sı di ya log çu lar da se vi ni yor dur. Fa lan pa paz
“Cev şe n” oku yor; fi lan pa paz Kur ’an oku yor. Oku yup da
ne olu yor! Biz de za man za man Tev rat ve İncil oku yo ruz;
bir çok or yan ta list ve pa paz Kur ’an oku yor; Kur ’an ’ı ken -
di dil le ri ne ter cü me edi yor lar. Bun da ne var? İnan dı ğı
için mi oku yor lar, yok sa baş ka amaç lar için mi oku yor -
lar?

Ciz vit le re dö ner sek; bun lar “İ sa Ce mi ye ti ” (La So-
ciété de Jésus Christ) de nen bir top lu lu ğun üye si dir ler.
Bu ce mi yet 1534 yı lın da, Pa ris Üni ver si te si me zu nu Lo-
yo la’ lı Ig na ti us ad lı bir Fran sız genç ta ra fın dan, baş lan -
gıç ta Pro tes tan lı ğın Fran sa’ ya ya yıl ma sı nı ön le mek için
ku rul muş tur. Ha yat la rı nı Ka to lik lik için ada mış ve bu
uğur da and iç miş ki şi ler bu ku ru lu şa üye ol muş lar dır.
Pa pa II I. Pa ul 1537 yı lın da Ciz vit le re pa paz lık yap ma izi -
ni ver miş tir; böy le ce Pa pa lık ta ra fın dan res men ta nı nan
bir top lu luk ha li ne gel miş ler dir. O gün den bu gü ne bü-
yü yen bu ce mi yet ve ya ta ri kat, Ka to lik Ki li se si nin en
önem li or ga ni ze ol muş mis yo ner lik or du su nun en önem-
li le rin den dir.

“Bağ lı lık Ye mi ni ” de ne bir tö ren le, Ciz vit li ğe ka bul
edi le cek ki şi ye tö re ni yö ne ten baş ka nın şu nutku oku-
du ğu söy len mek te dir: 

“Oğ lum, şim di ye ka dar sa na iki yüz lü dav ran man
öğ re til di: Ro ma lı Ka to lik ler ara sın da Ro ma lı Ka to lik ol -
man; ken di kar deş li ğin için de bi le bir ca sus gi bi dav ran -
man; kim se ye ina nıp, gü ven me men öğ re til di.
Re form cu la rın ara sın da re form cu ol man... Kal vi nist le rin
ara sın da Kal vi nist ol man; di ğer Pro tes tan lar ara sın da ge-
nel lik le Pro tes tan ol man ve on la rın kür sü le rin den va az
ver me ye ça lış ma nın bi le yol la rı nı ara mak için gü ven le -
ri ni ka zan man; ta bi a tın da bu lu nan ha ra ret le on la rı Kut-
sal Di ni mi ze ve Pa pa’ ya ih bar et men, hat ta Ya hu di ler
ara sın da Ya hu di ola cak ka dar al çal man; Pa pa’ nın sa dık
bir as ke ri ola rak Ör gü tü’ nün ya ra rı na bü tün bil gi le ri
top la ya rak bir ara ya ge tir me ne im kan ve re bi lir...”19

Ciz vit ada yı da baş ka na kar şı şöy le sa da kat ya nıt ve -
rir: 

“Be nim, bir ce set ve ya ka dav ra ola rak bi le bir fik-
rim ya da ira dem ve ya her han gi bir ko nu da her han gi bir
iç sel pa zar lı ğım ol ma ya cak; pa pa ve İsa mi lis le rin de ki
üst le rim den ala bi le ce ğim her bir em re hiç te red düt et-
me den ita at ede ce ği m… Üs te lik, fır sat bul du ğum da di ni-
mi zin inanç la rı na kar şı ge len her ke se kar şı (he re tik le re)
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giz li ya da  açık aman sız bir sa vaş baş la ta rak mü ca de le
ede ce ği mi ilan ede rek söz ve ri yo ru m... ”20

“Ciz vit Ana ya sa sı ” da de nen bu ye mi nin ta rihî ger-
çek li ğin den ba zı ta rih çi ler kuş ku duy mak ta dır lar; asıl sız
ol du ğu nu söy ler ler. Di ye lim ki, bu şek liy le ana ya sa asıl-
sız ol sun; an cak mis yo ner lik yön te mi nin, Pav lus ’un bir
yön te mi ola rak ta ki ye ol du ğu nu her kes bil mek te dir.

Bu o ka dar öy le ki, Hı ris ti yan lar ken di ço cuk la rı na
Hı ris ti yan lı ğı öğ re tir ken bi le bu yo la baş vu rur lar. Be -
nim de ben zer le ri ni bil di ğim bir ola yı 20-22 2007 Ekim
ta rih le rin de Köln ’de bu lun du ğum za man bir Türk hay-
ran lık la an lat tı.

Bak Ho cam! Bun lar ço cuk la rı na di ni sev di re rek
na sıl öğ re ti yor lar. Ge çen Pa zar gü nü bir ki li se ye git tim.
Kü çük ço cuk la rı top la mış lar; pa pa zın va az et ti ği kür sü -
nün önü ne ci ci li-bi ci li pa ket ler koy du lar. Ço cuk la ra gi -
din, is te di ği niz pa ke ti se çin alın de di ler. Ço cuk lar
se vinç le pa ket le ri al dı lar. Her kes pa ke ti ni aç sın de di ler.
Ço cuk lar pa ke ti aç tı lar. Çe şit li ucuz oyun cak lar çık tı;
ama yi ne de ço cuk lar se vinç liy di. Kür sü nün önün de hiç-
bir ço cu ğun do kun ma dı ğı bir tu va let ka ğı dı to pu nu al dı
ve ço cuk la ra dö ne rek or ta sın dan 100 Av ro çı kar dı. Pa paz
ço cuk la ra: Gö rü nüş te de ğer li ol ma yan, ger çek te ne ka dar
de ğer li dir! Di ni ve ma ne vi şey ler de böy le dir de di. 

Biz de böy le şey ler yok be Ho cam!

Evet ço cuk la rı se vin dir mek her za man iyi dir. An -
cak sev mek ve se vin dir mek de doğ ru luk la ol ma lı dır. Pa-
pa zın yap tı ğı yan lış tır de dim.

Na sıl olur Ho cam! re di.

Şöy le olur de dim: O ço cuk lar bü yü dük çe bu işin
bir hi le ve kan dır ma ca, bir oyun ol du ğu nu an lar lar. Za-
man la da din den so ğur lar de dim ve ek le dim: No el gü-
nün de de ay nı şey le ri ya par lar. No el Ba ba ge ce ge le cek
sa na he di ye ler ge ti re cek der ler ço cuk la ra. Ço cuk uyu du -
ğu za man yas tı ğı nın al tı na al dık la rı he di ye le ri giz ler ler.
Sa bah olun ca, yas tı ğın al tı na bak ba ka lım No el Ba ba sa -
na ne ge tir miş der ler. Ço cuk lar bü yü yün ce bu işin bir
kan dır ma ca ol du ğu nu an lar lar.

Doğ ru şey ler doğ ru yön tem ler le öğ re ti lir se, o za -
man ka lı cı ve de ğer li olur.

Ger çek ten de bir Hı ris ti yan için Hı ris ti yan ha ya tı
mis yo ner lik tir. Bu açı dan Hı ris ti yan lı ğın ve Ki li se nin
var lı ğı mis yo ner li ğin var lı ğı na bağ lı dır de ne bi lir.

D. MİSYONERLİK TÜRLERİ

Rö ne sans ve Re form ha re ket le riy le bir lik te Ki li se ve Pa-
pa lı ğa kar şı Or ta çağ’ da gü ven siz lik or ta ya çık ma ya, bi-

lim sel ve tek no lo jik ge liş me ler le ba tı lı in sa nın zih ni ay-
dın lan ma sıy la Hı ris ti yan lık inan cı na kar şı ten kid ler ço-
ğal ma ya ve ay rı ca si yasî ve hu kukî ge liş me ler le Ki li se nin
oto ri te si gi de rek sı nır lan ma ya baş la yın ca, Pa pa lık 14.
yüz yıl dan iti ba ren din hiz met le ri ala nın da ve fa a li yet le -
rin de ye ni den ya pı lan ma ya git miş tir. Pa pa lık di nin ve
din hiz met le ri nin ala nı nı iki ye ayır mış tır: 1- Ki li se ve
Ki li se için alan; 2- Se kü ler alan, ya ni Ki li se dı şı alan. Din
adam la rı ve mis yo ner ler de bu alan la ra gö re ye tiş ti ril -
me ye baş lan mış tır.

1) Ki li se Ala nı: Ki li se mer kez li din hiz met le ri ni
ifâde eder. Pa paz lar res mi kı ya fet le riy le Ki li se de ayin le -
ri yö ne tir ler, Ki li se de ki yap tık la rı vâiz le riy le hal ka Hı ris-
ti yan lı ğı öğ re tir ler ve ma hal le ve ya semt ler de ki hal kın
di ni ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı na yö ne lik din hiz met le -
ri gö rür ler.

2) Se kü ler Alan: Se kü ler ke li me si ni ilk kul la nan XIV.
Yüz yıl da Ka to lik Ki li se si dir; bu nun la Pa pa lık, Ki li se dı şı -
nı ve Ki li se dı şı ala nı kast et miş tir. Ki li se’ ye bağ lı lık git tik -
çe azal ma ya baş la yın ca, in san la rın Hı ris ti yan lı ğa
bağ lı lı ğı nı te min için di ni for mat la rın ve ge le nek sel din
hiz met le rin dı şın da si vil ola rak din hiz me ti sun ma yı
amaç la mış tır. Bu nun için bir mes le ği olan se kü ler ve ya si -
vil pa paz lar ye tiş tir me ye baş la mış lar dır. Bu si vil pa paz lar,
mes lek le ri ne gö re sos yal hiz met alan la rı oluş tu ra rak, hal -
ka hiz met et me yi amaç la mış lar dır. He kim olan lar ör ne -
ğin, ge le nek sel di ni kı ya fet ler le de ğil, dok tor kı ya fe tiy le
aç tık la rı kli nik ler ve po lik li nik ler de hal ka sağ lık hiz me ti
ver me ye baş la mış lar dır. Böy le ce doğ ru dan din hiz me ti
ver me ye ri ne do lay lı bir mis yo ner lik ya pa rak, hal kın din-
dar kal ma sı nı sağ la ma yı dü şün müş ler dir. Do lay lı din hiz-
me ti ni, bo yun la rı na as tık la rı haç lar la, kli nik le rin içi ne
ve ya ya kı nı na aç tık la rı kü çük ki li se ler le, has ta la rıy la olan
iliş ki le ri ve ko nuş ma la rıy la ger çek leş tir miş ler dir. Ya ni kı-
sa ca mes le ğin de Hı ris ti yan lık im ge ve sem bol le ri ni, işâ-
ret le ri ni kul la na rak mis yo ner lik ya par lar.

O gün den bu gü ne bu se kü ler din hiz me ti o ka dar
bü yü müş tür ve yay gın laş mış tır ki, Av ru pa ül ke le rin de -
ki ve ABD ’de ki bir çok özel eği tim ku ru mu, ün lü üni-
ver si te ler, özel has ta ne ler ve sağ lık ku ru luş la rı, yaş lı
ba kım ev le ri, ço cuk yu va la rı ki li se ler ta ra fın dan ku rul -
muş tur ve yö ne til mek te dir. Sa de ce Ka to lik Ki li se si’ nin
bu gün dün ya da her tür den 1100 ci va rın da eği tim ku ru -
mu ol du ğu söy len mek te dir.

E. MİSYONER TEŞKİLATLARI
Her Hı ris ti yan lar do ğuş tan mis yo ner dir di ye bi li riz. An -
cak ki li se le rin ta rih için de ku ra rak ge liş tir dik le ri bü yük
mis yo ner lik teş ki lat la rı var dır. Ka to lik le rin ör ne ğin da -
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ha ön ce sö zü nü et ti ği miz Ciz vit ta ri ka tı ile Fran sis ken
ve Do mi ni ken ta ri kat la rı ay nı tür den bir mis yo ner lik
teş ki la tı dır. 

Biz bu ra da mis yo ner teş ki lat la rı nın ta ri hi ni an la ta -
cak de ği liz. Bu ra da mis yo ner teş ki lat la rı nın bir sı nıf la -
ma sı nı ya pa rak, bu gün önem li olan la rı na ve ay rı ca İslâm
dün ya sı na has ola rak ku rul muş teş ki lat la ra işa ret et mek -
le ye ti ne ce ğiz.

1) Kla sik Mis yo ner Teş ki lat la rı: Bun lar yu ka rı da ba-
zı la rı nın isim le ri ni zik ret ti ği miz bi li nen en es ki teş ki lat -
lar olup, doğ ru dan ki li se le re bağ lı dır lar. Ge nel lik le
pa paz lar ve ki li se ler ta ra fın dan yü rü tü lür.

2) Mo dern Mis yo ner Teş ki lat la rı: Ki li se ler le ma nevî
iliş ki le ri olan, fa kat ki li se ler ta ra fın dan ku rul ma yan, gö-
nül lü Hı ris ti yan la rın oluş tur duk la rı ve da ha çok ya kın
za man lar da ku rul muş mis yo ner teş ki lat lar dır. Bun lar da
ken di iç le rin de fa a li yet alan la rı na gö re fark lı sı nıf la ra ay-
rı la bi lir ler: a) Eği tim ve Bi lim Ku ru luş la rı; b) Fi nans ve
Yar dım Ku ru luş la rı gi bi.

a) Eği tim sel ve Bi lim sel Teş ki lat lar: Bun lar çe şit li
bi lim ve eği tim ala nın da ye tiş miş se kü ler pa paz lar ve
din dar bi lim adam la rı ta ra fın dan, eği tim ve bi lim ala nın -
da fa a li yet gös ter mek üze re ku ru lan ve amaç la rı bi lim ve
Hı ris ti yan lı ğı uz laş tır mak ve Kitâb-ı Mu kad des öğ re ti le -
ri mer kez li bi lim an la yı şı oluş tur mak olan ku ru luş lar dır.
Bun lar ge nel de ABD. ve Ka na da gi bi ül ke ler de da ha yay-
gın lar dır lar. Ör ne ğin, 1962 yı lın da ku ru lan “Ya ra tı lış-
Bi lim Araş tır ma Mer ke zi (Cre a ti on Sci en ce Re se arch
Cen ter, CSRC) bun lar dan bi ri si dir. Baş lan gıç ta bu teş ki -
la tın bir yan ku ru lu şu ola nak Henry M.Mor ris ta ra fın dan
1972 yı lın da ku ru lan Ya ra tı lış Araş tır ma Es ti tü sü (Ins ti -
tu te for Cre a ti on Re se arch, ICR)dür; bu ens ti tü, 1981 yı-
lın dan iti ba ren ba ğım sız bir ku ru luş ol muş tur.
Dar wi nizm ve ev rim te o ri si ni bi lim sel ola rak çü rüt me yi
te mel amac ola rak be li le yen Ens ti tü,bu yön de yap tı ğı fa -
a li yet le ri ve ya yın lary la meş hur dur. Ha run Yah ya (Ad -
nan Ok tar) ve ce ma a ti nin bu Ens ti tu ile ir ti ba tı var dır;
geç miş yıl lar da Ens ti tü’ nün mü dür yar dım cı sı Dr.
D.T.Gish ’i Tür ki ye’ ye da vet ede rek, kon fe rans lar ver dit -
miş ler dir. Ev rim aley hi ne yap tık la rı ça lış ma lar da da Ens-
ti tü’ nün ça lış ma la rın dan fay da lan mış lar dır.

b) Fi nans ve Yar dım Teş ki lat la rı: Bun lar pa ra sal
yar dım ku ru luş la rı dır. Hem mis yo ner li ği fi nans açı sın -
dan des tek le mek, hem de do ğal fe la ket ler de in san la ra
yar dım et mek, özel lik le de Hı ris ti yan ül ke ler de fa kir in-
san la ra yar dım için ku ru lan teş ki lat lar dır. Ay rı ca bir fi-
nans ku ru mu gi bi ti carî fa a li yet ler de bu lu nu yor lar.;
kre di ver me gi bi ben zer iş ler yap mak ta dır lar. Bun lar dan
ba zı la rı nı ör nek ola rak zik re de bi li riz.

Ca ri tas In ter na ti o nal (Ulus lar ara sı Yar dım Ku ru -
lu şu) bu ku ru luş 1897 yı lın da Al man ya Fre i burg ’ta fa kir
Ka to lik le re yar dım amaç lı Ka to lik ler ta ra fın dan ku rul -
muş tur. Bu Ka to lik yar dım ku ru luş la rı na ben zer ku ru -
luş lar za man la Av ru pa’ da ço ğal mış tır; 1951 yı lın da, o
gün va ro lan 154 ben zer ku ru luş yu kar da ki adıy la bir leş -
miş tir. Bu gün mer ke zi Va ti kan’ da dır ve baş ka nı Kar di nal
Rod ri gu ez’ dir. Dün ya nın çe şit li ül ke le rin de fa a li yet gös-
te ren bu ku ru lu şun, Ca ri tas Tur key ve Ca ri tas Ana to lik
ad la rıy la Tür ki ye’ de de şube le ri var dır.

Sal va ti on Army (Kur tu luş Or du su, SA), bu An gi li -
kan Ki li se si nin en bü yük yar dım ve mis yo ner lik teş ki la -
tı dır. Kur tu luş Or du su, Me to dist olan Wil li am Bo oth
ta ra fın dan 1865 yı lın da Lon dra’ da “Hı ris ti yan Mis yo nu -
” (Chris ti an Mis si on) adıy la ku rul muş tur. Da ha son ra
1878 yı lın da Bo oth teş ki la tı, or du dü ze ni ni ör nek ola rak
ye ni den ya pı lan dır mış tır; bu se beb le o gün den bu gü ne
teş ki lat bu gün kü adıy la anıl ma ya baş la mış tır. Bu gün mer-
ke zi Lon dra’ da dır ve 113 ül ke de tem sil ci lik le ri var dır.

Opus De i (Tan rı’ nın İşi), 2 Ekim 1928 yı lın da Mad-
rid’ de bir ka to lik pa pa zı olan Jo se Ma ri a Es cri va ta ra fın -
dan ku rul muş tur. Bu gün bir Hı ris ti yan zen gin ler ve
elit ler ku lü bü gi bi bir ya pı ya sa hip tir. Giz li ve ya ya rı giz -
li bir sta tü sü var dır; 1950 yı lın da Pa pa XI I. Pi us ta ra fın -
dan bir Ka to lik ku ru lu şu ola rak onay lan mış tır. Pa pa II.
John Pa ul ’un ken di pa pa lık za ma nın da bu teş ki lat la sı kı
iliş ki le ri nin ol du ğu söy len mek te dir. Av ru pa ül ke le rin -
de, ABD ve Ka na da’ da mer kez le ri var dır.

Yak la şık 3 mil yar do lar ser ma ye si ol du ğu id di a edi-
len bu teş ki la tın, bu gün ken di si ne bağ lı 15 üni ver si te si,
97 tek nik oku lu ve 36 il köğ re tim oku lu var dır. Av ru pa’ -
da ki ve Ame ri ka’ da ki ba zı önem li bü rok rat lar, par la -
men ter ler, iş adam la rı, as ker ler, yük sek yar gı da ki
hu kuk çu lar teş ki la tın ak tif üye le ri ol du ğu bi lin mek te -
dir. Opus De i,ken di ya yın or ga nı olan “Stu di Cat to li ci ”
der gi sin de Pey gam be ri mi zi Ce hen nem’ de gös te ren bir
ka ri ka tür de ya yım la mış tır.

Bü tün bu teş ki lat la rın mis yo ner li ği ve bu ra da din-
le ra ra sı ve ya kül tür le ra ra sı di ya log top lan tı la rı na do lay -
lı ve ya doğ ru dan fi nan sal ve ma ne vi açı dan des tek
sağ la dık la rı da bi lin mek te dir. 

3) İslâm Dün ya sı İçin Ku rul muş Özel Mis yo ner
Teş ki lat lar

Bi lin di ği gi bi, Ya hu di-Hı ris ti yan dün ya sı,do ğu şuy -
la bir lik te İslâm’a kar şı sü rek li kar şıt lık ve düş man lık
bes le miş tir. 

Özel lik le sö mür ge ci lik le bir lik te çe şit li İslâm ül ke -
le rin de bir ta raf tan Hı ris ti yan lı ğı aşı la mak ve İslâm’dan
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hal kı so ğut mak için, di ğer ta raf tan da sö mür ge ci li ğin ko-
run ma sı na ve de va mı na yö ne lik özel mis yo ner teş ki lat -
la rı ku rul muş tur. Ed. Sa id ’in de be lirt ti ği üze re
mis yo ner lik ve or yan ta lizm sö mür ge ci li ğin ke şif ko lu ol-
muş tur. Bu özel ola rak ku rul muş mis yo ner lik teş ki lat la -
rı nın hep si ni bu ra da an lat ma im ka nı mız yok tur; ör nek
ola rak ba zı la rı nı zik ret mek le ye ti ne ce ğiz.

Ör ne ğin Hin dis tan’ da Pro tes tan ve An gi li kan Ki li -
se le ri ta ra fın dan “ Ki li se Mis yo ner Teş ki la tı ” adı al tın da
bir teş ki lat ku rul muş tur. Bu teş ki la tın en önem li li de ri,
Al man asıl lı ve Lut he ran mez he bi ne men sup Carl
G.Pfan der’ dir. Bu zât, bir yan dan Müs lü man la ra Kitâb-ı
Mu kad des ’in bo zul ma mış ilâhi bir ki tap ol du ğu nu aşı la -
ma ya ça lı şır ken, di ğer yan dan Kur ’an ve Hz. Pey gam ber
hak kın da asıl sız if ti ra lar da bu lun muş tur. İslâm’a kar şı
Hı ris ti yan lı ğı sa vun mak için “Mizânu’l-Hak k” ad lı bir
eser yaz mış tır. Bu ese re kar şı lık, Hint li bil gin Rah me -
tul lah Efen di de “İz ha ru’l-Hak ka ” ad lı bir eser ya za rak,
mis yo ne re ce vap ver miş tir.

Yi ne İngi liz ler, Mı sır’ da “An gi li kan Ki li se si Mis yo -
ner lik Teş ki la tı ” adıy la bir teş ki lat kur muş lar dır. Bu teş-
ki la tın önem li mis yo ne ri İngi liz Temp le Ga ird ner
(1873-1928)dır. Yi ne Mı sır’ da Arap dün ya sı na yö ne lik
Ame ri ka Re form Ki li se si, mis yo ner Sâmu el Zwe mer
(1867-1952)’in ön cü lü ğün de “Arap Mis yon Teş ki la tı ”
adıy la bir teş ki lat kur muş tur.

Ka to lik ler de, iş gal et tik le ri böl ge ler de ay nı şekil de
ken di teş ki lat la rı nı kur muş lar dır. Ce za yir’ de 1868 yı lın da
Fran sız Baş pis ko pos Kar di nal La vi ge ri e, “Be yaz Ba ba la r”
ad lı Af ri ka mis yo ner lik teş ki la tı nı kur muş tur; amaç la rı
Ka to lik li ği Af ri ka’ ya yay mak tı. Ay nı şekil de di ğer sö mür -
ge ci dev let ler de di ğer İslâm ül ke le rin de, ör ne ğin Hol lan -
da lı lar En do nez ya’ da, Ame ri ka lı lar ve İspan yol lar
Fi li pin ler de ve ge nel lik le Gü ney As ya ül ke le rin de ben zer
özel mis yo ner lik teş ki lat la rı kur muş lar dır.

Bu ra da özel lik le şunu be lirt me li yiz ki, bu mis yo ner
teş ki lat la rı ba sit teş ki lat lar de ğil di; mis yo ner ler çe şit li
ye rel dil le ri bi len ve aka de mik ka ri yer le ri olan ye tiş miş
kim se ler di. İslâm ve İslâm dün ya sı hak kın da sa yı sız eser-
ler yaz mış lar dır. Böy le ce de or yan ta liz me bü yük kat kı -
da da bu lun muş lar dır. Özel lik le Müs lü man la rın
En dü lüs ’ü fet hin den son ra, az sa yı da da ol sa, pa paz lar ve
dev rin bil gin le ri Arap ça öğ ren miş ler dir. Vi ya na’ da 1311-
1312 yıl la rı ara sın da top la nan Vi ya na Kon si lin’ de Pa pa -
lık ba tı da ki önem li üni ver si te ler Arap ça kür sü le ri nin
ku rul ma sı nı ka rar laş tır mış tır. Da ha son ra ki yüz yıl lar da
da Or ta çağ’ da ba zı üni ver si te ler de Türk çe ve Fars ça kür-
sü le ri ku rul muş tur.  Amaç mis yo ner ve or yan ta list ye-
tiş tir mek ti.

Meh met Akif ken di za ma nı nın ule ma sın dan şöy le
ya kı nı yor du: “Mis yo ner ler ge ce gün düz ça lı şır ken,aca -
ba, otu rup vahy-i ila hi mi bek ler ule ma?”. Akif bu gü nü
gör sey di şüp he siz şöy le ser ze niş te bu lu nur du:  Mis yo na
or tak ol muş da ule ma ve vü ze ra, Pa pa lar’ dan mı bek ler -
ler bir is tid rac-ı  tec did?

Hı ris ti yan la rı ten kid edi yo ruz da biz ler ne ya pı yo -
ruz? Sa de ce ya pa bi li yor sak ten kid.Ba kı nız hı ri ti yan lar
ne ler ya pı yor lar. Do ğuş tan mis yo ner ol du ğu nu ka bul
eden her Hı ris ti yan Pa pa lık ve ya ki li se le rin emir le ri ni
bek le me den  bir şey ler ya pı yor;so nun da bü yük çap ta bir
ku ru luş oluş tu ru yor.Adı mis yo ner lik teş kı i la tı ol ma yan
fa kat Ya hu di-Hı ris ti yan kül tü rür nü dün ya ya ya yan  ve
ege men kıl mak is te yen bir çok ba ğım sız kur luş lar ve ki-
li se ler var dır.Yu kar da zik ret ti ği miz mo dern misy no ner -
lik teş ki lat la rı na ila ve ten bun la rın ba zı la rı nı da bu ra da
zik ret me de fay da var dır.

Bun la rın en önem li le rin den bi rir si, Bi lim sel ci Ki li -
se ( Church of Sci en to logy ) ad lı ku ru luş tur.Se kü ler ve li-
be ral bir ma ne vi yat çı akım olan bu ku ru luş,1904 yı lı na
Al man ya’ dan Ame ri ka’ ya göç müş ve Ya hu di asıl lı bir La-
fa yet te  ai le nin oğ lu olan La fa yet te  Ron da Hub bard
(1911-1986) ta ra fın dan ku rul muş tur.Fik tif ro man ya za -
rı olan Hub bard ön ce 1952 yı lın da Sci en to logy Der ne -
ği ni ku rar ve 1953 yı lın da da Ki li se yi ku rar. Akı mı nı
ye ni din ola rak ta nım la yan  Hub bard, Ya hu di-Hı ris ti yan
ge le ne ği ya nın da S. Fre ud , H.Spen ser ve C,Jung  psi ko -
lo ji le ri ya na ın da Hin du izm ve Bud dizm ’den de et ki len -
miş tir. As lın da akım gi zem li ba ti ni psi ko lo jik bir
ha ra ket tir. Ha re ke tin bu gün ya ni 2007 yı lı iti ba riy le
ABD ‘de 4 mil yo na ya kın mün te si bi var dır.Özel lik le yan
ku ru luş la rın dan bi ri olan  Ulus la ra ra sı Sci en to lo gist ler
Ce mi ye ti va sı ta sıy la dün ya da et kin dir ler.Tür ki ye’ de de
fa a li yet le ri  mün te sip le ri var dır.

Mis yo ner lik açı sın dan da ha da önem li bir si vil ör -
güt ku ru lu şu SOS Ulus la ra ra sı Ço cuk Köy le ri (SOS Kin-
den dorf In ter na ti o nal) ad lı ku rur luş tur.Bu  ku ru lu şun
mi ma rı,Avus tur ya lı Her mann Gme i ner (1919-1986)
dır.O, kim se siz ve yar dı ma muh taç ço cuk la rın ba kı mı ve
di ni eğitm le ri için Tyrol’ da 1949 yı lın da Ço cuk Kö yü Ce-
mi ye ti adıy la bir özel köy kur muş tur. Avus turl ya ve di -
ğer Av ru pa ül ke le ri ne ya yı lan Ço cuk Kö yü
ha re ke ti,Fran sa’ nın Stras bo urg şeh rin de 1960 yı lın da
SOS Ço cuk Kö yü adıy la ye ni den ya pı lan dı rıl mış ve bir
ulus la ra ra sı ha re ke te dö nüş tü rül müş tür. Tür ki ye’ de de
Gö nül lü Ço cuk Ör gü tü ve Tür ki ye Ko run ma ya Muh taç
Ço cuk lar Vak fı gi bi ad lar la fa a li yet gös te ren bu ku ru lu -
şun, SOS Ana Okul la rı,SOS Genç lik Te sis le ri,SOS Her-
mann Gme i ner Okul la rı, SOS Sos yal ve  Mes le ki Eği tim
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Mer kez le ri, SOS Sağ lık Mer kez le ri gi bi ben zer alt ku ru -
luş la rıy la dün ya da et kin bir ko nu mu var dır. As ya’ ya ilk
dım la rı nı ,Gü ney Kö re’ de 1963 yı lın da bir ço cuk kö yü
aça rak at mış lar dır.Hem Ko re’ de hem de di ğer Gü ney As -
ya ül ke le rin de ve Hin dis tan’ da kı sa sü re de yay gın laş -
mış tır. Özel lik le Ko re li le rin Hı ris ti yan laş ma sın da bu
ço cuk okul la rı nın bü yük bir pa yı var dır.

BM. Eko no mik ve Sos yal Kon se yi bün ye sin de 1997
yı lın dan iti ba ren si vil to lum ör gü tü sta tu sü ne ka vu şan
ha re ket ,son yıl lar da bu teş ki lat la yar dım la şı yor lar; ay rı -
ca Li ons ve Ro ta ri  ku lüp le ri ile de iş bir li ği yap mak ta -
dır lar.Fi nans açı sın dan en bü yük des tek çi si Dün ya
Ki li se ler Bir li ği’ dir. Bu gün 132 ül ke de fa a li yet gös te ren

ku rur lu şun 438 ço cuk kö yü ve 800 ci va rın da yan ku ru -
lu şu var dır.

So nuç ola rak, ge rek II. Va ti kan Kon si li bel ge le rin -
den, en yet ki li Ka to lik din adam la rı nın ve di ğer ki li se
men sup la rı nın açık la ma la rın dan ha re ket le din le ra ra sı
di ya log yet ki li le rin ta nım la rı iti ba riy le bir yö nüy le bir
ba rış ha re ke tiy se de, di ğer yö nüy le ve ama cıy la bir mis-
yo ner lik ve ekü me nizm ha re ke ti dir. Da ha doğ ru su, sö zü
edi len ba rış mis yo ner li ğin ra hat ça yü rü tül me si ne yö ne -
lik psi ko lo jik ze min ha zır la mak tan baş ka bir şey de ğil dir.
Bu ha re ke ti yu kar da da işa ret et ti ği miz gi bi di ni ve se kü-
ler pa paz lar ile ulus lar ara sı çe şit li dinî teş ki lat lar yü rüt -
mek te dir ler. 
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