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iyarbakır’ın merkez olduğu bölgede misyonerlik faaliyetlerine girmeden
önce temel özellikleri ile kültürel yapının ve farklılıkların ortaya konul-
ması gerekmektedir. Misyoner faaliyetlerinin neliği ve niteliğinin bilin-

mesi ancak hedef kitlenin kültürel ve dini kimliğinin ve bu kimliği oluşturan
unsurların bilinmesi ile mümkündür. Misyonerlikte aşırı tepki, doğal araştırma ze-
minini bozar. Böyle bir yaklaşımdan uzak kalarak; olguyu doğal sürecinde araştır-
mak ve gözlemlemek bu olguyu doğru anlamak ve doğru tartışıp çözüm üretmek
için gereklidir.1

MİSYONERLİĞİN HEDEFİ OLAN KİTLELER

Diyarbakır’da ve asıl yurdu olan Mardin’de bugün SSüürr  yyaa  nnii  YYaa  kkuu  bbii  lleerr sa yı sal
ola rak yok de ne cek du ru ma gel miş ol mak la bir lik te, ki li se le ri hâlâ açık olan yegâne
yer li Hı ris ti yan grup tur. Üs te lik geç miş te ol du ğu gi bi, bu gün de mis yo ner lik fa a li -
ye ti nin en önem li he def kit le si dir. Mis yo ner lik ça lış ma la rıy la Sür ya ni le rin ge le -
nek sel ki li se le rin den ko pup Pro tes tan ol ma la rı na se bep ol mak ta dır. Mar din ve
Di yar ba kır kö ken li Sür ya ni le re yö ne lik, göç tük le ri İstan bul ve Av ru pa’ da ma ruz
kal dık la rı fa a li yet ler dı şın da, Mar din’ de ge nel ola rak ak tif bir mis yo ner lik fa a li ye -
ti göz len me mek te dir.

Diyarbakır İncil Topluluğu ve Misyonerlik

ÖÖZZEETT  Diyarbakır çeşitli problemlere sahip geniş bir şehirdir. Misyonerlik için uygun şartlar
mevcuttur. Fakat her şey düşünüldüğü gibi değildir. Ekonomik şartlar kötüdür. Ancak Diyarbakır
insanı İslam dışındaki dinlere uzak dururlar. Özellikle Sünni Kürtlerden Şafii Mezhebinden olanlar.
Alevi Türkmenler burada hedef kitledirler.  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Protestan, Kürt, Alevi, Müslüman

AABBSSTTRRAACCTT  Diyarbakır is a big city which has various problems. Suitable conditions are existing for
being a missionary. But everything is not as it was thought.  Economic conditions are bad but Di-
yarbakır’s human  keep away from another religions such as Christianism except Islam. Particularly
Şafii Sect of Sunnite Kurdishes. Alevi Turkomen are target mass in here. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Protestant, Kurdish, Alevi, Moslem
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Bu ara da DDii  yyaarr  bbaa  kkıırr  vvee  ççeevv  rree  ssii, Tür ki ye ve dün ya
gün de min de ön ce lik le et nik ta lep le rin ne den ol du ğu şid-
det or ta mı ile anıl mak ta dır. Bu yüz den sa de ce Av ru pa’ -
dan de ğil, Hı ris ti yan Mis yo ner ler mer kez li her tür lü
kay nak tan ge len le rin sı cak kar şı lık bu la bi le ce ği or tam lar
mev cut tur. Di yar ba kır’ da da ha çok şehir mer kezînde yo-
ğun la şan mis yo ner lik fa a li yet le ri de 1980’ler den gü nü -
mü ze ka pa lı ya da açık de vam et mek te dir. Di yar ba kır,
son bir asır da kı sa ara lık lar la ciddî nü fus de ği şim le ri ya-
şa mış tır. Yüz yı lın ba şın da, Rus ve Er me ni ler le ya şa nı -
lan lar ve çe şit li afet ler den do la yı şehir çev re il ler den ve
il çe ler den top lu Müs lü man göç le ri ne sah ne ol muş ve bu
sü reç te Di yar ba kır mer kez nü fu su nun önem li bir ora nı -
nı oluş tu ran gay ri müs lim le rin bü yük ço ğun lu ğu da şe-
hir den ay rıl mış lar dır. Di yar ba kır, Os man lı nın son
dö ne mi ile Cum hu ri yet ’in ilk dö nem le rin de ana di li
Türk çe olan, en te lek tü el bi ri ki me sa hip önem li bir şe-
hir li nü fu su ba rın dır mış, Ali Emi ri, Sa id Pa şa, Zi ya Gö-
kalp, Sü ley man Na zif, Ca hit Sıt kı, Se za i Ka ra koç gi bi
fark lı alan lar da eser ler ver miş önem li ya zar, şair ve fi kir
adam la rı çı kart tı ğı nı unut ma mak ge re kir.2 Cum hu ri yet
dö ne mi bo yun ca da çe şit li ne den ler le baş ka şehir le re
göç ler şehir li nü fu su azal tır ken, çev re il ve il çe ler den de
be lir li sa yı da nü fus şeh re ta şın mak tay dı. An cak 1980-
1990 ara sı ya şa nan te rör ne de niy le bo şal tı lan çev re il ve
il çe ler de ki köy ler den şeh re yı ğı lan aşı rı göç dal ga la rı
şeh rin ge le nek sel nü fu su nu ar tır mış, nü fus la bir lik te kül-
tü rel ya pı da bü tü nüy le de ği şip fark lı laş mış tır. 3 Özel lik -
le Di yar ba kır Su ri çi ya şam şart la rı nın zor lu ğu ve köy den
ken te zo run lu göç le rin ilk uğ rak ye ri nin bu ra sı ol ma sı
bu ra da ya şa yan in san la rı da he def kit le ha li ne ge tir miş -
tir. Bu yüz den dir ki Mis yo ner lik ama cı ile açıl mış olan
Di yar ba kır Pro tes tan Ki li se si de bu sem te açıl mış tır. 

Dİ YAR BA KIR Kİ Lİ SE Sİ NİN KI SA TA Rİ Hİ

1991 yı lın da Rab’ be hiz met ama cıy la Erol adın da
bir Mis yo ner Di yar ba kır ’a ge lip ai le siy le yer leş ti. Bu ai-
le nin bü yük bir öz ve ri ile ça lış ma nın so nu cun da kü çük
bir top luk ken di evin de top lan ma ya baş la dı. 1995 yı lı na
ka dar bu çe kir dek gu rup ta pek bir bü yü me gö rül me di ği
hal de 1996 yı lın da müj de le me amaç lı şeh rin mer ke zin -
de bir Ki tap Kır ta si ye açıl dı. Onun ara cı lı ğıy la bir çok ki -
şi top lu lu ğa ka tıl dı. 1997 yı lın da Ah met ih ti yar ola rak,
Cen giz ve Ham dul lah da di ya koz ola rak top lu lu ğun ona-
yıy la atan dı. Bu ara da ki li se ev ler de top la nıp ta pı nı yor -
du. Bu çe tin se ne ler bo yun ca ki li se de bir kaç ya ban cı
mis yo ner de top lu lu ğa des tek olu yor du. Bir sü re son ra
açık ça ta pın mak ve dev let ta ra fın dan ta nın mak için bir
ye re ih ti yaç du yul du. Bu nun için yıl lar ca yer aran dı.

1999 yı lın da şeh rin çok fa kir ve ta ri hi sem tin de uy gun
bir yer bu lun du. Özel lik le es ki Hı ris ti yan ma hal le sin de
olan ta ri hi Mer yem ana Sür ya ni Or to doks Ki li se si kar şı -
sın da ol du ğu için uy gun gö rül dü ve çok ucuz bir fi ya ta
alın dı. 2001 yı lın da bir çok ki li se ta ra fın dan des tek top-
lan dık tan son ra mev cut yer de in şa a ta baş lan dı. O ta rih -
te ki li se yap mak için ya sa da yer ol ma dı ğın dan do la yı
ko nut adı al tın da yap tı rıl mak üze re izin alın dı. Fa kat
yet ki li le re su nu lan ve ka bul edi len ori ji nal pro je de ki li -
se un sur la rı açık ça be yan edil di. Yi ne de in şa a ta baş la -
dık tan bir kaç ay son ra mis yo ner lik le il gi li ba sı nın or ta ya
koy du ğu du yar lık lar dan do la yı in şa at dur du rul du ve bi-
na nın sa hi bi ola rak adı ge çen ki li se ön de ri ağır ce za mah-
ke me si ne ve ril di. Bir bu çuk yıl yar gı lan ma nın so nun da
ki li se ön de ri nin suç suz ol du ğu na ka rar ve ril di ve be ra at
et ti. Kı sa bir za man son ra in şa a ta de vam edil di.  2003 yı-
lı nın ba şın da in şa at ta mam lan dı ve Ni san ayın dan iti ba -
ren top lu luk ye ni bi na da iba det et me ye baş la dı. Fa kat
ki li se bi na sı ko nut adı al tın da bi ti ril di ği için bir kaç ay
son ra Di yar ba kır Va li li ği “Bu bi na da iba det et me niz suç-
tu r” di ye bir teb li ğat gön der di. Bu se fer ki li se nin ön de -
ri ne kar şı “İ zin siz ki li se aç ma ” ne de niy le As li ye Ce za
Mah ke me sin de da va açıl dı. 2004 yı lı nın 12 Ma yı sın da
ilk du ruş ma da ki li se ön de ri be ra at et ti ve onun la bir lik -
te ki li se nin önü açıl dı. Bir kaç gün son ra 5 ay ön ce su nu -
lan ki li se nin imar du ru mu de ği şik li ği mü ra ca a tı gö rül dü
ve ilk se fe rin de red de dil me si ne rağ men ikin ci se fe rin de
ka bul edil di ve bu sü reç de bit mek üze re dir. Di yar ba kır -
’ın Su ri çi mev ki in de Mer yem Ana Ki li se si kar şı sın da in -
şa edil miş bu Di yar ba kır Ki li se si üç kat lı bir bi na olup, en
üst ka tı iba det için ay rıl mış, gi riş ka tı ise mi sa fir le rin ve
zi ya ret çi le rin ağır lan dı ğı bir yer olup bu ra da ye mek ve
çay ser vis le ri ve ril mek te, hiz met ki li se üye le ri nin biz zat
ken di le ri ta ra fın dan ye ri ne ge ti ril mek te dir. Alt kat ta ise
kü çük oda lar bu lun mak ta olup bu ra lar genç ler için ders
ça lış ma yer le ri ola rak dü zen len miş tir. Ay rı ca bir de ma -
sa te ni si oda sı bu lun mak ta dır. 

CCee  mmaa  aatt  ççee  kkaa  bbuull  eeddiill  mmiişş  KKaadd  rroo  YYaa  ppıı  ssıı::

Ön der (Pas tör) Ön der (Pas tör)

Ah met B. Cen giz B.

HHiizz  mmeett  GGuu  rruu  bbuu

1. Ba yan la ra Yö ne lik

Ko re’ den gel miş Gö nül lü Mis yo ner Ba yan BBoo  gguumm
Ha nım

2. Genç le re Yö ne lik 

a. Genç kız la ra yö ne lik ön der lik: Al man ya dan gel-
miş gö nül lü mis yo ner LLii  aann  Ha nım
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b. Genç er kek le re yö ne lik ön der lik: As len Bo liv ya -
lı olan Ame ri kan va tan da şı JJeerrrryy Matt. 

3. Ço cuk la ra yö ne lik ön der lik gö re vi: 

a. 5–9 ya şın da ki ço cuk lar la ŞŞeehh  mmuuss,

b. 10–14 ya şın da ki ço cuk lar la MMee  lleekk

Genç le re yö ne lik ola rak ya pı lan fa a li yet ler için de
ge zi ler, fut bol, bas ket bol tur nu va la rı, ye mek li ve çay lı
ev top lan tı la rı ya pıl mak ta olup ge nel lik le bu top lan tı la -
ra li se ve Üni ver si te ça ğın da ki öğ ren ci ler iş ti rak edi yor -
lar. Bu öğ ren ci genç ler ara sın da ba zen ilk kez bu tür
top lan tı la ra ka tı lan lar olu yor.

MÜS LÜ MAN LA RA YÖ NE LİK
MİS YO NER LİK FA A Lİ YET LE Rİ

TA RİH SEL SÜ REÇ

19. yüz yıl ise Ana do lu’ da fa a li yet gös ter me le ri açı sın dan
mis yo ner ler için tam bir al tın çağ ol du. Os man lı nın eko-
no mik, si ya sal ve as ke ri yön den za yıf la ma sı na pa ra lel
ola rak Av ru pa dev let le ri ne ta nı nan ay rı ca lık lar, bu dev-
let ler hi ma ye sin de ça lı şan mis yo ner ör güt ler için bu lun-
maz bir fır sat ol muş tur. İngil te re ve son ra la rı Ame ri ka
hi ma ye sin de Ana do lu’ ya ge lip yer le şen mis yo ner ör güt -
le ri, özel lik le Ana do lu’ nun çe şit li şehir le rin de aç tık la rı
okul la rı üs edi ne rek Hı ris ti yan lı ğı yay ma ya ça lış mış lar -
dır. Bu dö nem de mis yo ner ler ce ba zı il ler de açı lan okul-
la rın sa yı sı nı ver mek, bu ak ti vi te le rin ulaş tı ğı bo yu tu
an la mak açı sın dan ye ter li ola cak tır. Ör ne ğin 1894’te yal-
nız ca Ela zığ’ da (Har put ve ci va rın da) Pro tes tan la rın aç-
tı ğı okul sa yı sı 83’tür. 20. yüz yı lın baş la rın da ise,
ço ğun lu ğu Ame ri kan Pro tes tan grup la ra bağ lı ol mak
üze re Pro tes tan ve Ka to lik ler ta ra fın dan açı lan okul sa-
yı sı 800 ci va rın da dır. Bi rin ci Dün ya Sa va şı sı ra sın da
Ana do lu’ ya yö ne lik mis yo ner lik fa a li yet le rin de cid di bir
ke sin ti ya şan dı ğı gö rü lür. Zi ra, sa va şın ön ce sin de ve son-
ra sın da, çe şit li güç le rin tah rik ve kış kırt ma la rıy la is yan
eden ya da ya ban cı is ti la cı güç ler le iş bir li ği ya pan Hı ris -
ti yan azın lık lar la Müs lü man halk ara sın da cid di so run lar
ya şan dı. Azın lık lar dan kay nak la nan bu iha net ne de niy -
le Müs lü man halk ge nel de Hı ris ti yan la ra kar şı me sa fe li
dur ma ya baş la dı. Do la yı sıy la Müs lü man la ra yö ne lik fa -
a li yet sür dü ren ve teş ki lat ola rak çe şit li Ba tı ül ke le ri ne
da ya lı olan mis yo ner ör güt le ri bü yük öl çü de Ana do lu’ -
yu terk et mek du ru mun da kal dı; bun la rın iş let ti ği okul-
la rın ise önem li bir kıs mı ka pan dı. Cum hu ri ye tin ilan
edi li şi do lay la rın da, mis yo ner ku rum la rı çer çe ve sin de
Ana do lu’ da ak tif olan hâlâ çe şit li eği tim ku rum la rı bu-
lun mak tay dı. An cak iler le yen dö nem ler de bun la rın bir-
ço ğu ya ken di li ğin den ya da dev le tin mü da ha le siy le

ka pan mak zo run da kal dı. Ör ne ğin Bur sa’ da fa al olan
Ame ri kan Kız Ko le ji, bu ra da eği tim gö ren kız lar dan üçü-
nün Hı ris ti yan ol du ğu ha ber le ri nin ya yıl ma sı üze ri ne,
biz zat Ata türk ’ün di rek ti fiy le ka pa tıl dı. İler le yen yıl lar -
da da Ana do lu’ da ki mis yo ner lik ak ti vi te le rin de ki du rak-
la ma ve ge ri le me de vam et ti. Şüp he siz bun da, he nüz
ye ni ku rul muş olan Cum hu ri ye tin iz le di ği ge nel lik le içe
dö nük po li ti ka la rın ve İkin ci Dün ya Sa va şı’ nın bü yük
te si ri ol muş tur. An cak, çok par ti li sis te me ge çil me si ne
ve Tür ki ye’ nin iz le di ği po li ti ka nın dı şa açıl ma ya baş la -
ma sı na pa ra lel ola rak mis yo ner lik fa a li yet le ri nin de ye-
ni den can lan ma ya baş la dı ğı dik ka ti çe ker. 

GÜ NÜ MÜZ HI RİS Tİ YAN Kİ Lİ SE LE Rİ VE MİS YO NER LİK 

20. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren Hı ris ti yan dün ya -
sın da Me sih öğ re ti si inan lı la rın dan olu şan ki li se nin ger çek
ro lü ve Hı ris ti yan la rın öte ki ler ara sın da üst len me si ge re -
ken iş lev ko nu sun da bir di zi önem li top lan tı ya pıl mış, Ki-
li se nin ye ni den ta nım lan ma sı bağ la mın da ön ce ki
kon sil ler de alı nan ka rar lar göz den ge çi ril miş ve mis yo -
ner lik-ki li se ku ru mu ara sın da ki sı kı iliş ki vur gu lan mış tır.
Bu na gö re ki li se, yal nız ca Hı ris ti yan inan cı na bağ lı olan
in san la rın oluş tur du ğu ve Hı ris ti yan ce ma a tin inanç ve ri-
tü el le ri ni ifa de eden bir ku rum de ğil dir. Zi ra ki li se, Ye ni
Ahit’ te be lir til di ği gi bi İsa Me sih ’in be de ni ola rak ay nı za-
man da İsa Me sih mis yo nu nun da ifa de si dir. Bu bağ lam da
ki li se ku ru mu na bağ lı her or ga nın ya da ki li se ile iliş ki li
her ku ru mun en te mel iş le vi et ra fa İsa Me sih öğ re ti si ni if -
şa et mek ve İncil ler de biz zat İsa ta ra fın dan ya pıl ma sı is te-
nen, bü tün ulus la rın İsa Me sih yan lı sı ya pıl ma la rı
mis yo nu nu yü rüt mek tir. Do la yı sıy la, her ki li se bir mis-
yo ner lik ku ru mu dur. Ki li se nin fa a li yet ala nı ise bü tün
ulus la rı kap sa yan tüm yer yü zü dür. Böy le lik le Pav lus cu
öğ re ti ler et ra fın da şekil le nen Hı ris ti yan inan cı nın ki li se -
ye yük le di ği ta rih sel mis yon, ye ni den vur gu lan mış tır. 

Di ya log kav ra mıy la bir lik te, mis yo ner lik fa a li yet -
le rin de ön pla na çı ka rı lan bir di ğer kav ram evan ge lizm
ve evan ge li zas yon ol du. Hı ris ti yan me sa jı nın/öğ re ti si nin
ya da iyi-ha be ri nin bü tün in san la ra ile til me si an la mı na
gel mek te olan bu te rim, özel lik le mis yo ner lik te ri mi nin
Hı ris ti yan ol ma yan kül tür ler ve bağ lı la rı ara sın da oluş-
tur du ğu olum suz ima jı de ğiş tir mek ama cıy la kul la nıl -
ma ya baş lan dı. As lın da evan ge li on ya ni “iyi ha ber,
müj de ” te ri mi İsa Me sih ’in ha yat hi ka ye si ve me sa jı nı
ko nu edi nen din sel me tin ler için kul la nıl mak ta dır ve
Ye ni Ahit me tin le rin de Pav lus ’un yay dı ğı bir iyi ha ber -
den, bir müj de den bah se dil mek te dir. Do la yı sıy la evan-
ge lizm, Hı ris ti yan müj de si nin ya yıl ma sıy la il gi li ta rih sel
ge le ne ğin ye ni den vur gu lan ma sı nı he def le mek te dir.
Evan ge liz min mu ha ta bı yal nız ca Hı ris ti yan lık dı şı di ğer
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din men sup la rı de ğil, di ne kar şı il gi siz ka lan Hı ris ti yan
halk lar da dâhil tüm in san lar ola rak gö rü lür. Do la yı sıy -
la evan ge lizm, mis yo ner lik ten fark lı ola rak hem Hı ris ti -
yan la ra hem de Hı ris ti yan ol ma yan la ra yö ne lik İncil
me sa jı nın su nul ma sı ama cı na yö ne lik tir. Evan ge lizm
kav ra mı özel lik le Pro tes tan mis yo ner lik fa a li yet le rin de
anah tar bir kav ram ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu gün bir-
çok evan ge lik ki li se, kur du ğu mis yo ner teş ki lat la rıy la
dün ya nın dört bir ta ra fın da Hı ris ti yan lık pro pa gan da sı -
nı yü rüt mek te dir. Bun lar dan bi ri de Di yar ba kır İncil
top lu lu ğu na yar dım için gel miş olan Ame ri kan va tan da -
şı ai le dir. Mis yo ner Jerry ila hi yat fa kül te si me zu nu olup
Ame ri ka’ da ki bağ lı ol du ğu ki li se nin iz ni ni ve des te ği ni
de ala rak Di yar ba kır İncil top lu lu ğu na yar dım ama cıy la
ai le si ile bir lik te gel miş ler. İzmir’ de Türk çe öğ ren dik ten
son ra 2002 yı lı nın Tem mu zun dan be ri bu top lu lu ğun
Mis yo ner lik ça lış ma la rı na ka tıl mış lar dır.

DDii  yyaarr  bbaa  kkıırr  İİnncciill  TToopp  lluu  lluu  ğğuu  nnuunn  eett  kkii  aallaa  nnıı bü tün Di-
yar ba kır ol mak la bir lik te Ki li se nin ya pı mı nın se çil di ği yer
iti ba riy le fa kir in san la rın yo ğun ol du ğu va roş Su ri çi böl ge -
si se çil miş tir. Bu nun iki se be bi bu lun mak ta dır: Mis yo ner -
lik fa a li yet le ri ni da ha ra hat ola rak ya pa bil mek ve
Di yar ba kır dı şın dan ve özel lik le yurt dı şın dan zi ya ret
ama cıy la ge len Hı ris ti yan tu rist le rin ta ri hi Mer yem Ana
Ki li se si ne uğ ra dık la rın da he men kar şı sın da ku rul muş olan
Di yar ba kır İncil top lu lu ğu na ait olan Di yar ba kır Ki li se si -
ne uğ ra ma la rı nı sağ la mak tır. Bu gü ne ka dar ya pı lan Mis yo-
ner lik fa a li yet le ri so nu cun da 55 ki şi nin Müs lü man iken
Hı ris ti yan ol ma sı sağ lan mış tır. Bu Hı ris ti yan olan la rın ara-
sın da iş siz olan la rın ço ğun luk ta ol ma sı dik ka ti çek mek te -
dir. Bu ra da dik ka ti çe ken önem li bir nok ta da
Hı ris ti yan lı ğı se çen Müs lü man kim li ği nin bü yük bir ço-
ğun lu ğu nun Ale vi Müs lü man Kim li ği ne sa hip ol ma sı dır.
Da ha ön ce den Ale vi iken Hı ris ti yan lı ğı seç tik le ri ni söy le -
yen ler bü yük ço ğun luk ta dır. Di ğer bir de yiş le bu ra da ken-
di le riy le gö rüş tü ğüm ki şi ler Pas tör le ri de dâhil Müs lü man
Sün ni ve Şafi Kürt Kim li ği ni ta şı mı yor ol ma la rı dır. Bu ra -
da ifa de et me ye ça lış tı ğım ger çek yu kar da zik ret ti ğim et -
nik ve di ni kim li ğin Mis yo ner lik kar şı sın da en bü yük
en gel ol du ğu ger çe ği dir. Eko no mik yön den çok zor du-
rum da ol du ğu nu gör dü ğü müz, göç ne de ni ile şeh re zo run -
lu gel miş ve ay nı ev de bir kaç ai le nin kal ma ya zo run lu
ol du ğu; ay nı za man da şeh rin va ro şu ka bul ede bi le ce ği miz
Su ri çin de ya şa yan in san la rı mız bü tün zor luk la ra kar şın
din le rin den as la vaz geç me ye cek le ri ni ak si ne ken di le ri için
tek ko ru na ğın ken di din le ri ol du ğu nu ifa de et miş ler dir. 

MİS YO NER LİK VE SÜR YA Nİ LER

Mis yo ner lik bağ la mın da ara bir baş lık la Sür ya ni ler den
bah set me miz ge rek mek te dir. On lar da Mis yo ner lik ten

Müs lü man lar ka dar şikâyet çi dir ler. Ta biî ki on la rın şi-
ka ye ti bu ra da bu lu nan Mis yo ner ler den zi ya de göç ler le
git tik le ri Av ru pa’ dan dır. On lar da ken di din le ri nin, mez-
hep özel lik le ri nin ve ken di le ri ne has kül tür le ri nin yok
ol ma ya yüz tut tu ğu nu söy le mek te dir ler. Mer yem Ana
Ki li se si nin Pa pa zı Yu suf ve Mar din-Mid yat Ba rış Te pe
Ma nas tı rı nın Ra hip le rin den Da ni el “Bi zi Av ru pa bi tir -
di ” de mek te dir ler. 

Tür ki ye, ken di ta ri hin de ki ve coğ raf ya sın da ki kül-
tür le rin zen gin li ği ve çok lu ğu ba kı mın dan dün ya da eşi
bu lun ma yan bir ül ke dir. Bu gü nün Tür ki ye’ si, çağ daş uy-
gar lı ğın te me li ni oluş tu ran kül tür le rin im bi ğin den sü zü-
le rek oluş muş tur. Tür ki ye, bu kül tür le rin va ri si dir ve
on la ra sa hip çık ma lı dır. Tür ki ye’ nin iki bü yük kı ta nın
kav şa ğın da bu lun ma sı, hem Ba tı hem de Do ğu kül tür le -
ri ne ya kın lık duy ma sı nı sağ la mış tır. Ül ke miz de çe şit li
inanç lar, soy lar ve kül tür ler yüz yıl lar ca hoş gö rü ve ba -
rış için de bi ra ra da ya şa ya bil miş ler dir. Bu te mel özel lik -
ler, de mok ra si mi zin ve eko no mi mi zin ge liş me si,
ulus la ra ra sı iliş ki ler de et kin ola bil me miz ve dı şa açıl ma -
mız ba kı mın dan ola ğa nüs tü bir bi ri kim sağ la mış tır. Gü-
ney do ğu Ana do lu Böl ge sin de özel lik le Tu rab din
böl ge sin de Sür ya ni ler, uzun bir sü re yurt dı şı na göç dal-
ga sı ya şa mış bu nun so nu cu coğ ra fi da ğı lım la rı ve de mo-
g ra fi du rum la rı ta ma men de ğiş miş tir. Bu de ği şik lik ler
Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge sin de, Sür ya ni le rin yok ol ma -
sı teh li ke si ni or ta ya ko ya cak ni te li ğe bü rün müş tür. Bu -
na işa ret et mek du ru mun da yız. Müt hiş göç ler ya şan mış
Tu rab din böl ge sin den Av ru pa’ ya. Gö çün ge çim der di, te -
rör, eği tim der di gi bi bir çok se bep le ri ol ma sı nın ya nın -
da Av ru pa’ nın çe ki ci li ği de bu gö çü des tek le miş tir.
Ge çen yir mi yıl zar fın da Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu’ -
da ya şa yan Sür ya ni le rin nü fus la rın da önem li öl çü de
azal ma mey da na gel miş tir. Bu du rum ra kam lar la ifa de
edil di ğin de, 1980 yı lın da 22803, 1985 yı lın da 23546 iken
bu ra kam lar 2001 yı lın da 2010 düş müş tür. Ge çen yir mi
yıl lık za man zar fın da Sür ya ni nü fu sun dan 20793 ki şi göç
et miş tir. Yüz yı lın ba şın dan iti ba ren de vam Sür ya ni göç-
le ri ar tık ge ri ye ne re dey se yok de ne cek ka dar az bir Sür-
ya ni top lu lu ğu nu bı rak mış tır. Bu göç ler de vam et ti ği
sü re ce ya kın ge le cek te Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu’ -
da ki Sür ya ni le rin var lı ğın dan bah set mek imkânsız ha le
ge le cek tir. Ge ri de ka lan Sür ya ni le rin so run la rı gi de ri le -
rek Sür ya ni gö çü ne ma ni olun ma lı dır. Çün kü göç ol gu -
su, hem Sür ya ni le rin hem de di ğer din ler den olan
kom şu la rı nın ge le nek sel do ku su nu de ğiş tir mek te dir.
Yüz yıl lar ca bir lik te ya şar ken bir den Sür ya ni le re ait olan
yer bo şal mak ta dır. Sür ya ni le rin ge ri de ka lan kom şu la rı
açı sın dan bü yük bir den ge siz lik mey da na gel mek te dir.
Had di za tın da Sür ya ni ler açı sın dan ger çek le şen den ge -
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siz lik ise bu nun iki mis li dir. Hem git tik le ri yer ler de (Da-
ni mar ka, İsveç, Al man ya …) mis yo ner li ğe ma ruz ka lı -
yor lar, Sür ya ni Kül tü rü ile ço cuk la rı nı ye tiş ti re mi yor lar.
Hem de ön ce ki gel dik le ri böl ge olan Tu rab din böl ge sin -
de ki edin miş ol duk la rı Tel ka re (gü müş iş le me ci li ği), Taş
Us ta lı ğı gi bi za na at lar dan uzak la şıp ye ni bir kül tü rün ve
ye ni bir ya şam bi çi mi nin cen de re si ne dü şü yor lar. Sür-
ya ni ler gü nü müz de bir çok mez he be bö lün müş şekil de
ya şa mak ta dır lar. Sür ya ni Ka dim ki li se si en ka la ba lık
mez he bi oluş tur mak ta dır. Sür ya ni Ka dim ki li se si, Hı ris -
ti yan lı ğı ilk ka bul eden top lu luk ol duk la rın dan do la yı,
ilk gün kü ki li se ve inanç şek li ni ku ral la rı ile bir lik te gü-
nü mü ze ka dar ya şat mış lar dır. Bu ne den le Sür ya ni Ka -
dim ki li se si bir çok araş tır ma cı nın il gi si ni çek mek te dir.
Tür ki ye’ de ya şa yan Sür ya ni le rin bü yük ço ğun lu ğu da bu
ki li se ye men sup tur. Tür ki ye’ de ay rı ca sa yı ca da ha az
olan Sür ya ni Ka to lik ve Sür ya ni Pro tes tan ce ma at le ri de
var dır. Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge sin de ki Sür ya ni ler,
uzun bir sü re den be ri yurt dı şı na göç et mek te dir ler. Bu
göç ler se be biy le coğ ra fi da ğı lım la rı ve de mog ra fi du rum-
la rı ta ma men de ğiş miş tir. Sür ya ni ler, ta rih içe ri sin de ki
ih ti şam lı var lı ğı nı ya vaş ya vaş kay bet miş ve geç miş te ki
bu ih ti şa mın ye ri ni mah zun bir ses siz lik al mış tır. İsa Me-
sih ’in di li nin ko nu şul du ğu bu böl ge de şim di ko lu ka na -
dı kı rık, di li, kül tü rü, faz la de ğil, el li yıl ön ce sin den
ya pı la ge len ipek ko za cı lı ğı, pu şi ci lik, tel ka re, taş iş le me -
ci li ği nin ye ri ni ter ke dil miş vi ra ne ya pı lar hem de yı kıl -
ma ya mahkûm edil miş iki bin yıl lık ta ri he sa hip köy ler
kal mış tır. Ve bir de bu ra da tek tük ya şa yan Sür ya ni ler.
Özel lik le bu ça lış ma mı za te mel olan Mar din-Mid yat ’ın
salt Sür ya ni köy le ri ni gez dim. Ora da ki göç et me miş, ye-
ri ni yur du nu terk et me miş Sür ya ni ler le gö rüş tüm, is tek-
le ri olup ol ma dı ğı nı sor dum. Söy le dik le ri çok, ama
hep si nin or tak is tek le rin den bi ri ba na çok il ginç gel di.
Baş ta Hah (Anıt lı) kö yü nün muh ta rı Ha bib Ak taş ’ın söy-
le dik le ri hep si ni özet ler gi biy di. “Her şeye rağ men biz
bu top rak la rı mız da çok mut lu yuz. Bi ze za rar ver me sin -
ler. Em ni ye ti miz sağ lan sın. Şu an da ol du ğu gi bi mut lu
bir şekil de ya şa yıp gi de lim. Biz dev le ti mi zi se vi yo ruz.
On dan her han gi bir mad di yar dım is te mi yo ruz. Şu an da -
ki hu zur or ta mı nı sür dür me si ni bek li yo ruz. Es ki gün le -
ri an mak bi le is te mi yo ruz. O gün ler çok kö tüy dü.”

ŞEHİR DE MİS YO NER LE RİN İŞİ Nİ ZOR LAŞ TI RAN ET MEN LER

Di yar ba kır her kes için ol du ğu gi bi, mis yo ner ler için de
ol duk ça zor bir mekândır. Bu ne den le her han gi bir şe-
hir de mis yo ner lik fa a li yet le ri nin ger çek leş ti ril me siy le,
Di yar ba kır ve ben zer şart lar da ki çev re yer le şim bi rim -
le rin de ger çek leş tir mek do ğal ola rak ay nı şey ler de ğil -
dir. Bu nun en önem li ne de ni, bi ze gö re Di yar ba kır ’ın

dinî ge le nek ler ve ai di yet ler açı sın dan ol duk ça güç lü bir
ta rihî alt ya pı ya ve ak ta rım ge le ne ği ne sa hip ol ma la rı -
dır. Böl ge de ya kın za man la ra ka dar yay gın ola rak fa a li -
yet gös te ren med re se le rin ve bu med re se ler de ye ti şen
Sey da la rın bil has sa köy lü halk üze rin de ki say gın lık la rı
bi lin mek te dir. Med re se le rin ya nı sı ra ca mi eği ti mi ge le -
ne ği dinî ai di yet le rin olu şu mun da çok önem li bir be lir -
le yi ci li ğe sa hip tir. Şafi i ge le ne ği Kürt çe ola rak ak ta ran
bu ge le nek, bil has sa köy ve ka sa ba lar da da ha çok med re -
se me zu nu fah ri imam lar ara cı lı ğıy la ger çek leş ti ril miş -
tir. Köy le rin bo şal tıl ma sıy la bu gün Di yar ba kır ’ın
yer li le ri olan bu köy lü le rin bü yük bir bö lü mü, bu eği-
tim den geç miş ler dir. Güç lü dinî alt ya pı dı şın da Di yar -
ba kır çev re sin de ge çen yüz yı lın ilk çey re ği ne ka dar
Hı ris ti yan lar la bir lik te ya şa mış olan böl ge hal kı ve özel-
lik le bu gü nün yer li le ri ge çen yüz yı lın köy lü le ri için,
Gay ri müs lim ler ve bu gü nün mis yo ner le ri nin se lef le riy -
le il gi li halâ ha fı za lar dan si lin me miş çok can lı, unu tul -
ma ya cak ha tı ra lar mev cut tur. Bu ha tı ra lar bu köy lü le rin
ço cuk ken için de “Fıl la-Ga vu r” ol mak tan sa kın dı ra cak
bir ko nu ma sa hip tir. Çün kü top lum sal bi linç te “Fıl la ” ol -
mak on la ra gö re aşa ğı lık bir şey dir. İnsan la rın ya şam bi-
çim le rin de ve an la yış la rın da et nik-sol ka rak ter li ör güt
pro pa gan da sı ve şeh re göç le bir lik te kay be di len ge le -
nek le re ve ya şa nan yoz laş ma ya kar şın; dinî inan ca ka tı -
lım dü zey le ri ol duk ça yük sek tir. Da ha sı ai di yet le il gi li
tep ki ler, böl ge in sa nı nın kim li ğin de ge le nek sel ola rak
be lir le yi ci dir. Bu ne den le Di yar ba kır’ da dinî kim lik de
dâhil ol mak üze re, kim lik de ği şim le ri ne ne den ola cak
ko puş lar, sa nıl dı ğın dan çok da ha zor ger çek le şir. Do la -
yı sıy la bil has sa ge le nek sel çev re den ge len bi ri si nin Hı ris-
ti yan ol ma sı bir ya na, bu tür bir fa a li ye tin he de fi
ol du ğu nun bi lin me si, o çev re de ki mis yo ner le rin de tec-
rü be le riy le çok iyi bil dik le ri gi bi, ya kın la rı ta ra fın dan
çok şid det li tep ki gö re bi lir, ölüm cül so nuç lar ve re bi lir.
Ni te kim son iki yıl için de Di yar ba kır’ da bu lu nan Pro tes-
tan Ki li se si’ ne iki de fa fi ilî sal dın ol muş tur. Bun lar dan
il kin de bir genç bı çak la ki li se yi bas mış ve her ke si çı kar -
dık tan son ra ki li se yi ate şe ver miş tir. Son za man lar da da
sü rek li teh dit al mak ta dır lar ve ki li se de po lis ko ru ma sı
söz ko nu su dur.

MİS YO NER LE RİN ESAS HE DEF KİT LE Sİ: TÜRK MEN ALE Vİ LER

Di yar ba kır’ da mis yo ner lik le il gi li fa a li yet le rin yo ğun ol-
du ğu ve bel li bir me sa fe al dı ğı ha ber le ri ne kat kı mız şöy -
le ola cak tır: “Di yar ba kır de nil di ğin de özel lik le son 30
yıl da şehir nü fu sun da Kürt le rin ve Za za la rın ol duk ça
önem li bir ağır lı ğı ol du ğu do la yı sıy la do ğal ola rak mis-
yon fa a li yet le ri nin he def kit le si ni Kürt ve Za za kö ken li -
le rin oluş tur ma sı ge re kir di ye dü şü nü lür. Ta bi i ki on lar
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da he def kit le dir. An cak ba şa rı ya ulaş tı ğı kit le ne Kürt ler
ne Za za lar ne de da ha az bir nü fu sa sa hip olan Arap lar ve
Sünnî Türk ler dir. Tür ki ye ge ne lin de mis yo ner lik ta ri hi
açı sın dan özel ola rak ça lı şıl ma sı ge rek ti ği ne inan dı ğı mız,
şehir de ki bir avuç Türk men Ale vi ler, Os man lı dö ne mi
yo ğun mis yo ner lik fa a li yet le ri za ma nın da da Müs lü man
grup lar ara sın da bu grup lar la en çok bu lu şan ke si mi oluş-
tur mak ta dır. Çe şit li mis yo ner ha tı rat la rın da da bu yön de
bil gi ler var dır.4 Ön ce lik le Ale vi le rin bil has sa Di yar ba -
kır’ da di ni dış lan mış lık ya şa mış ol ma la rı nın önem li bir
ne den ol du ğu nu söy le mek ge re kir. Ni te kim bu gün Di-
yar ba kır’ da mis yon fa a li yet le ri nin ön cü le rin den olan Pas-
tör Ah met ’in din de ğiş tir me hi ka ye si ni an la tır ken “Ale vi
ol du ğu için Sün ni ler ta ra fın dan ala ya alın dık la rı, Sün ni -
le rin ya nı na git ti ğin de ko yu la şan her soh be tin dö nüp do-
la şıp on la rın Ale vi li ği ne da yan dı ğı tec rü be si as lın da
‘ne den Türk men Ale vi ler’ sö zü nün ce va bı dır. Ya şa dık la -
rı köy çev re le rin den, hem dinî inanç la rı hem de ana dil-
le ri nin Türk çe ol ma sıy la fark lı la şan ve dış lan mış his si ni
Sa fe vi ler den bu ya na çok uzun bir ta ri hi sü reç le bir şekil -
de hep ya şa mış ve bi lin ci ya ra lan mış olan Ale vi Türk-
men ler için Di yar ba kır’ da ya şa ma ya baş la dık tan son ra da
de vam eden dış lan mış lık, hem güç lü bir dün ya ta ra fın -
dan sa hip le nil me ve ai di yet so ru nu na kök lü bir çö züm
bul ma hem de kut sal ih ti ya cı nın gi de ril me si ni sağ la yan
bir çı kış ola rak Pro tes tan laş ma yı ko lay laş tır mış tır di ye
dü şü nü yo ruz. Ta bi i ki Sünnî ke si mi oluş tu ran Kürt le re,
Za za la ra, Arap la ra ve Türk le re yö ne lik fa a li yet ler de sür-
mek te dir. Fa kat Di yar ba kır’ da, bu gün, yal nız bu grup la -
ra yö ne lik fa a li yet ler de de ğil, DDii  yyaarr  bbaa  kkıırr  ’’ıınn  TTüürr  kkii  yyee  vvee
bbööll  ggee  aaççıı  ssıınn  ddaann  aann  llaa  mmııyy  llaa  ddooğğ  rruu  oorraann  ttıı  llıı  oollaa  rraakk,,  yyaa  kkıınn
ççeevv  rree  yyee  öönn  ddeerr  lliikk  eeddeenn  mmiiss  yyoo  nneerr  ggrruu  bbuu  nnuunn  oommuurr  ggaa  ssıı  nnıı,,
PPrroo  tteess  ttaann  llaaşş  mmıışş  TTüürrkk  mmeenn  AAllee  vvii  llee  rrii  nniinn  ÖÖnn  ddeerr  llii  ğğii  nnii  yyaapp--
ttıı  ğğıı  DDii  yyaarr  bbaa  kkıırr’’  ddaa  kkii  ttoopp  lluu  lluukk  oolluuşş  ttuurr  mmaakk  ttaa  ddıırr..

An ket ara cı lı ğıy la top la nan ve ri ler, 10 yı lı aş kın za-
man dır ak tif ola rak de vam eden mis yo ner lik fa a li yet le -
ri nin so nuç la rın da yu ka rı da bah set ti ği miz “he def kit le
sa hi den ki m” so ru su na ce vap ve re cek ni te lik te dir. Çün kü
an ket uy gu la nan 32 ki şi den 22’si son on yıl için de Hı ris -
ti yan ol muş Türk men Ale vi ler den oluş mak ta dır. Bun lar -
dan bi ri si de 17 Ağus tos dep re min de, Sa kar ya’ da oku lun
ba ra ka la rın da ka lır ken; ken di si ne Hı ris ti yan lı ğı an lat mak
için İstan bul’ dan ge len iki Hı ris ti yan mis yo ne rin Hı ris ti -
yan lık la Ale vi lik ara sın da bü yük ya kın lık la rın ol du ğu nu
ifa de et me le ri üze ri ne Hı ris ti yan lı ğa il gi du yan Sa kar ya
Üni ver si te si Mi mar lık Fa kül te si ni bi tir miş Tun ce li li Ali’ -
dir. Ali’ nin ni şan lı sı da ken di si gi bi Hı ris ti yan ol muş tur.
Ali ve ni şan lı sı din de ğiş tir me le ri aşa ma sın da ve son ra -
sın da ai le le rin den her han gi bir tep ki gör me dik le ri ni, bi-
la kis des tek gör dük le ri ni ifa de et miş ler dir.

Ale vi le re yö ne lik fa a li yet le rin de mis yo ner ler, Hı-
ris ti yan lık-Ale vi lik ara sın da var ol du ğu nu id di a et tik le -
ri ben zer lik le ri kul lan mak ta dır lar. Bun lar dan ba zı la rı
şun lar dır:

1. Hı ris ti yan lık ta ki tes lis inan cı ile Ale vi lik Bek ta -
şi lik inan cın da ki Tan rı-Mu hamm ned-Ali üç le me si,

2. On iki ha va ri ile on iki imam kült le ri ara sın da ki
ben zer lik,

3. Vaf tiz ile cem ayi nin den ön ce alı nan ab dest ara-
sın da ki ben zer lik,

4. Pa paz lar la Bek ta şi ba ba la rı ara sın da ki ev len me -
me ko nu sun da ki ben zer lik,

5. Hz. Hü se yin ile Aziz Pav los ara sın da, akı bet le ri
açı sın dan ben zer lik ol du ğu. Söz ko nu su söy lem ler kul la-
nı la rak Hı ris ti yan lık la Ale vi lik-Bek ta şi lik ara sın da bir
or tak lık, hat ta Ale vi li ğin as lın da Hı ris ti yan lı ğın bir ta ri -
ka tı ol du ğu id di a sı ile ri sü rü le bil mek te, bu tür ar gü -
man lar mis yon fa a li yet le rin de kul la nıl mak ta dır.

Gö rüş me ler ve uy gu la nan an ket ve ri le ri ne gö re de-
nek ler, ön ce ki din le riy le şim di ki din le ri ara sın da ki fark-
la rın ne ler ol du ğu so ru su na aşa ğı da ki ce vap lan
ver miş ler dir:

1. Sev gi, şim di ki di ni miz bir sev gi di ni dir. Tan rı bi -
zi sev gi siy le ku cak la mak ta dır.

2. Kur tul dum, İsa Me sih be nim için öl dü.

3. Gü nah lar dan kur tu luş esa sı bu din de ke sin ola rak
su nul muş tur.

4. İsa Me sih ’in kur ta rı cı ol ma sı

5. Tan rı inan cı, kur tu luş ko nu su

Göz lem ler le des tek le nen söz ko nu su an ket ve ri le -
rin de ula şı lan so nuç lar şun lar dır:

1. En faz la din de ğiş tir me ya şı ola rak 21-25 yaş gru -
bu, onu 15-20 yaş gru bu iz le mek te dir. Ya ni en çok din
de ğiş tir me 15-25 ara sın da ol muş tur.

2. 32 ki şi den ço ğun lu ğu son 5-10 yıl için de din de-
ğiş tir miş ler dir.

3. Din de ğiş ti ren le rin ço ğun lu ğu bekârdır.

4. Din de ğiş ti ren le rin %75’inin öğ re nim dü zey le ri li -
se ve üni ver si te dir. Ya ni bu ki şi ler eği tim siz de ğil dir ler.

5. Şehir ha ya tı sü ren le rin din de ğiş tir me ko nu sun -
da da ha çok et ki al tın da kak lık la rı gö rül mek te dir.

6. Özel lik le Sün ni kö ken li ler de ço cuk ken ve ri len
dinî bil gi le rin bi linç siz ol du ğu, zo ra da ya lı ik na me to -
dun dan uzak ol du ğu gö rül mek te dir,
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7. Din de ğiş ti ren le rin bü yük ço ğun lu ğu Türk men
Ale vi ler dir.

8. Di yar ba kır Su ri çi ‘n de bu lu nan Di yar ba kır Ki li -
se si et ra fın da ki ev ler de ki otu ran lar la ya pı lan gö rüş me -
ler de mis yo ner le re hiç sı cak ol ma dık la rı gö rül mek te dir.
Dinî bil gi le ri ol ma ma sı na rağ men, inanç ko nu la rın da
son de re ce ka tı bir du ru şa sa hip ler,

10. As lın da Di yar ba kır’ da, özel lik le şehir sos ye te si
ara sın da Sa ha ja yo ga, me di tas yon ve yo ga ça lış ma la rı, mis-
yo ner le rin fa a li yet le rin den da ha il ginç gö rül mek te dir.
Di yar ba kır ’ın Ofis sem tin de bu lu nan bir bi na da, ka tı lım -
cı la ra sa lı, per şem be ve cu mar te si gün le ri üc ret siz se ans -
lar la Hint ve Bu dizm dü şün ce le ri ak ta rıl mak ta, stres ten
kur tul ma, me di tas yon yap ma, be de ne hük met me gi bi
pra tik ler yap tı rıl mak ta dır. Ay rı ca ye rel te le viz yon lar da
da za man za man çe şit li prog ram la ra çık mak ta dır lar.

AN KET TEN BA ZI BÖ LÜM LER5

1. Kİ Lİ SE YE EN ÇOK KİM LER HI RİS Tİ YAN OL MAK İÇİN 
MÜ RA CA AT EDİ YOR LAR? 

Ki li se nin için den ve Di yar ba kır’ da An ket uy gu la ma sı
yap tı ğı mız ki şi le rin %37.50 si nin iş siz ol du ğu an la şıl -
mak ta dır. Ki li se yet ki li le ri nin ifa de si ne gö re de bir çok
iş siz in san lar ken di le ri ne baş vur mak ta, an cak ge re ken il-
gi yi gö re me dik le ri için Hı ris ti yan ol mak tan vaz geç mek -
te dir ler. Bu nun dı şın da ken di le ri nin ke sin lik le ne gı da
ne de pa ra yar dı mı ya pa ma dık la rı nı, eğer yap sa lar bu -
nun çev re sa kin le ri ta ra fın dan ters an la şı la rak tep ki gö-
re cek le rin den kork tuk la rı nı ifa de et miş ler dir. 

2. Kİ Lİ SE DE HI RİS Tİ YAN LI ĞI KA BUL EDEN LE RİN 
YAŞ YÜZ DE LE Rİ (TAB LO 2)

Ki li se ye Hı ris ti yan ol mak için mü ra ca at eden le rin ço-
ğun lu ğu nu 15-20 ile 21-25 yaş ara sın da ki genç ler oluş-
tur mak ta dır. Din de ğiş tir me öy kü le ri ni din le di ğim üç
ki şi nin de Hı ris ti yan ol maz dan ön ce ki mez he bi nin Ale -
vi lik ol du ğu nu öğ re ni yo rum. Hı ris ti yan lık la ta nış ma la -
rı fa kül te de ki öğ re nim sı ra la rın da, çev re le rin de
gör dük le ri il gi so nu cun da ol mak ta dır.

Ge nel ola rak İslam dan dön me yaş la rı nın yüz de da-
ğı lı mı şu şekil de ol muş: %37.50 ile 21-25 yaş ara sın da
Hı ris ti yan lı ğı ka bul eden ler ço ğun luk ta; bu nu %31.25
ile 15-20 yaş gu ru bun da ki Li se ça ğın da ki öğ ren ci ler iz le-
mek te dir. 26-30 yaş ara sın da ki ki şi ler ise %25 ile üçün -
cü sı ra yı oluş tur mak ta dır.

3. DİN DE ĞİŞ TİR ME ÜZE RİN DEN NE KA DAR SÜ RE GEÇ Tİ?
(TAB LO 3)
Di yar ba kır’ da Mis yo ner lik fa a li yet le ri ki li se ve ce ma at
eli ile ye ni yü rü tül dü ğü için din de ğiş tir me üze rin den

faz la bir za man geç me miş. Özel lik le din de ğiş tir me nin
üze rin den bir yıl dan da ha az bir sü re geç miş olan dört
ki şi nin ol du ğu nu gör dük. Sa de ce ki li se nin Mis yo ner lik
fa a li yet le ri ni yü rü ten ki şi le rin on yıl dan da ha faz la Hı-
ris ti yan ol duk la rı, bu nun dı şın da ka lan %37.50 lik bir
ora nın 5 yıl dan da ha az ol du ğu nu tes pit et tik.

4. HI RİS Tİ YAN LI ĞI KA BUL ET ME DE EN ÖNEM Lİ SA İK NE DİR?
(TAB LO 4)

An ket so nuç la rın dan da an la şı la ca ğı üze re İslam’ dan dön-
me nin en önem li ne de ni “İs lam di ni nin inanç la rıy la il gi -
li şüp he le re tat min edi ci ce vap lar bu lu nul ma ma sı ” ola rak
gös te ril mek te dir. Ko nuş tu ğum din de ğiş tir miş bü tün
genç ler den edin di ğim in ti ba Li se ve Üni ver si te genç li ği -
nin Mis yo ner lik ça lış ma la rı na kar şı genç le rin sa vun ma -
sız ol du ğu, özel lik le Di yar ba kır’ da genç le rin İslam
hak kın da bi linç li bir öğ re nim den yok sun kal dık la rı dır. 

İkin ci plan da en önem li nok ta çev re le rin de ki din-
dar kim li ği ta şı yan in san la rın ör nek bir ki şi lik oluş tur -
ma ma la rı, ak si ne iti ci bir özel lik ta şı ma la rı dır. Ni te kim
din de ğiş ti ren ki şi ler den  %25 i din de ğiş tir me le rin de ki
ana sa i ki din dar la rın ki şi le ri dış gö rü nü şe gö re de ğer len -
dir me le ri ola rak de ğer len dir miş ler dir. Onun için din dar
in san la rın da ha hoş gö rü lü, da ha çe ki ci dav ran ma za ru -
ri ye ti var dır. 

Din de ğiş tir me de İslam ’ı iyi bil me mek ten kay nak -
la nan Tan rı’ nın kor ku lan ol ma sı, Kur ’an ’ın uy dur ma ol-
du ğu, Mu ham med ’in çok ev li li ğe da ya lı ya şa mı,
İslâmi yet ’in do ğuş sü re si, ge tir di ği öğ re ti ler, put pe rest
ge le nek le rin de vam et ti ril me si, vah yin alın ma sı şek li gi -
bi ko nu la rın et kin ol du ğu bil di ril miş tir. İslam ’ın genç li -
ğe iyi an la tı la ma dı ğı nın bir di ğer gös ter ge si de “bir din de
ara dı ğı nız en önem li özel lik ne di r” (Tab lo 5) so ru su na
al dı ğım ce vap la or ta ya çık mak ta dır. Bü yük ço ğun luk %
75i sev gi ve hoş gö rü nün bir din de aran ma sı ge re ken en
önem li özel lik ola rak be lirt miş ve bu nun da en iyi bi-
çim de İsa Me sih ’in öğ re ti sin de bu lun du ğu nu, bu nun için
din de ğiş tir dik le ri ni be yan et miş ler dir. Sev gi yi İslam Di-
nin de bu la ma dık la rı nı söy le yen bu ki şi le rin İslam ’ın
Sev gi tem sil ci le ri Mev la na, Yu nus Em re ve Ha cı Bek taş
Ve li gi bi ulu şah si yet le rin var lı ğın dan ye te rin ce ha ber -
dar edil me miş ol duk la rı or ta ya çık mak ta dır. 

Tan rı hak kın da ki gö rüş le ri ne ge lin ce (Tab lo 6): Bu-
ra da dik ka ti çe ken nok ta İslam’ da Tan rı öğ re ti le rin ço ğu-
nun Al lah ’ın kor ku lan, ce za lan dı rı cı ve aza bı nın ön de
olu şu ile il gi li dir. Bu ra dan İslam ’ın te mel pren sip le rin -
den olan müj de le me pren si bi nin din dar in san lar da da ha
uzak ol du ğu ger çe ği nin or ta ya çık ma sı ola rak de ğer len -
dir mek müm kün dür.  
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Bir baş ka so ru da “şimdi ki ter ci hi niz olan din ile es -
ki di ni niz olan İslam ’ı kar şı laş tır dı ğı nız da siz ce te mel
fark lı lık ne di r” so ru su idi. Ve ri len ce vap lar dan ba zı la rı
şöy ley di: 

“Özel lik le Hı ris ti yan lık ye ni ait ol du ğum inanç bir
din de ğil Al lah’ la bir iliş ki dir. Bun dan kay nak lı uyul ma -
sı ge re ken ku ral lar bü tü nü (şeri at) de ğil, bir Ba ba’y la
Oğul ’un sev gi do lu iliş ki si dir. Ay rı ca ke sin kur tu luş va -
at et mek te dir.” “İs lam’ da ken di iyi lik le rin le kur tu la bi -
lir sin söy le mi ağır ba sı yor. Hı ris ti yan lık ta ise, evet iyi lik
ya pa cak sın ama bu iyi lik sa na ait de ğil, Tan rı’ dan ge li -
yor. Sen o za man na sıl kur tu la bi lir sin? Tan rı’ nın mer ha -
me ti ne sı ğı na rak kur tu la bi lir sin.  Tan rı, mer ha me ti ni İsa
Me sih ara cı lı ğı ile gös ter di.”

“Hı ris ti yan lık ta ne den var ol du ğu muz, ne den gü-
na ha düş tü ğü müz gi bi ko nu lar da man tık sal bir çiz gi gös-
te rip bi ze bir kur tu luş pla nı ha zır la mak ta dır. Ama
İsla mi yet’ te bu ve ben ze ri ko nu lar mu al lak ta kal mak ta -
dır.” “En bü yük fark şim di ki di ni min ta ma men bir sev gi
di ni ol ma sı dı r” “Ben ar tık kur tul dum. Çün kü İsa Me sih
be nim için öl dü.” “En bü yük fark Tan rı inan cı ve kur tu -
luş ko nu su dur.”

SO NUÇ

Bu gün Di yar ba kır’ da 20-30 ki şi lik fa al bir ce ma a te
sa hip Mis yo ner Ki li se si bu lun mak ta dır. Fa a li yet le ri sı-
nır lı ol mak la bir lik te beş yı lı aş kın bir sü re fa a li yet le ri -
ni sür dür me ye de vam et mek te dir. Pa zar ayin le ri nin
mi sa fir ka tı lım cı la rı da ha çok 18-25 yaş gu ru bu nu oluş-
tur mak ta dır. Her se vi ye den ve her sı nıf tan in san la rın
var lı ğı na rast la nıl mak la bir lik te da ha çok Li se ve Üni-
ver si te öğ ren ci le ri ağır lık ta dır. Ay rı ca Web Si te si de
oluş tur muş lar dır. Ça lış ma la rı nı ge ce li gün düz lü sür dür -
mek te dir ler. Pa zar gün le ri sa bah tan ak şa ma ka dar ayin
ve ders top lan tı la rı na ayır mış olan Ki li se, Sa lı gün le ri ni
sa de ce ba yan la ra ayır mış, ya ban cı üç ba yan la bir lik te Ki-
li se ye ge len mi sa fir ler le İncil ça lış ma la rı yap mak ta dır.
Çar şam ba ve Per şem be gün le ri ni ise genç ler le bir di zi fa -
a li yet le re ayır mış lar, on lar la bi re bir iliş ki ku ra rak İncil
ça lış ma la rı yap mak ta dır. 

ÇÖ ZÜ M  Ö NE Rİ LE Rİ

Bü tün bu yo ğun fa a li yet ler kar şı sın da çö züm öne-
ri le ri ne ol ma lı dır? Bi ze gö re ön ce bi lin me si ve al tı çi zil -
me si ge re ken hu sus ül ke miz de de mok ra si is te yen, in san
hak la rı na say gı is te yen, ifa de ve inanç öz gür lü ğü is te yen

her ke si ken di mi ze düş man ka bul et mek ten vaz geç me li -
yiz. De mok ra si yi, in san hak la rı nı, ifa de ve inanç öz gür -
lü ğü nü da ha da ge liş tir me ye ça lış ma lı yız. Mis yo ner le ri
dev le ti mi zi yık mak için ku rul muş tu zak lar ola rak gör-
me me li yiz. Bi ze gö re, “İn cil ve re rek, in san la ra sı cak yak-
la şa rak, ki li se ye gö tü re rek, in san la rın sev gi ve
gü ven le ri ni ka za na rak,  ...” in san la rın inanç la rı nın pro-
pa gan da sı nı yap ma la rın da bir kö tü lük gör mü yo rum.
Bun lar ga yet ma kul pro pa gan da yön tem le ri... Bun la ra
ka nıp din le ri ni de ğiş ti re cek Müs lü man la rın, din dar lık -
la rı za ten ya lan dan de ğil mi? Asıl sor gu la ma mız ge re ken
ve ken di mi ze sor ma mız ge re ken “on lar ni çin İslam’ dan
ko pu yor la r” so ru su de ğil mi dir? Kal dı ki mis yo ner le rin
ça lış ma la rı na en gel ol ma ya ça lış mak, ta raf ol du ğu muz
Av ru pa Ana ya sa sı nın 75. mad de si ne ters düş mek te dir.
En gel ol ma fa a li ye ti de fay da sız bir tu tum dur. Bu, hem
Tür ki ye’ nin ta raf ol du ğu AGİT, AB ve Av ru pa Kon se yi
gi bi ulus lar üs tü ya pı lar çer çe ve sin de ka bul edi len söz leş -
me ve bel ge le rin bir ge re ği dir ve hem de in sa ni bir gö-
rev dir. Fark lı lık la rın hak la rı na say gı te me lin de ba rış
için de bir lik te ya şam an cak bu şekil de ger çek leş ti ri le bi -
lir. An cak Mis yo ner le rin fay da lan dı ğı inanç öz gür lü ğü
kıs ta sın dan İslam ’ı yay mak is te yen in san la rın da fay da -
lan ma sı sağ lan ma lı dır. Di ni ve mil li de ğer le ri miz eği tim
ve öğ re tim ba zın da genç le ri mi ze yö ne lik ola rak cid di -
yet le tek rar ele alın ma lı dır. Med ya mız da mis yo ner le rin
iş le ri ko lay laş tı ra cak, bi zi ken di ben li ği miz den uzak laş -
tı ra cak ya yın la rın al ter na ti fi ol ma ya yö ne lik prog ram lar
ya pıl ma lı dır. Mis yo ner lik an la yı şın dan fark lı biz zat İs-
la mi yet ’in teb liğ an la yı şı na uy gun olu şum la rın yurt için -
de ve yurt dı şın da fa a li yet le ri ne yar dım cı olun ma lı dır.
Di yar ba kır’ da nü fu sun son on yıl da bir kaç kat art tı ğı, bü -
yük bir göç al dı ğı da dik ka te alın dı ğın da ye ni nü fu sun
di ni bi linç len me nok ta sın da son de re ce za yıf kal dı ğı nı
göz lem le mek te yiz. Onun için özel lik le genç lik ke si mi -
nin Mis yo ner ler gi bi di ni top lu luk la rın açık he de fi ha li -
ne gel me me si açı sın dan bir di zi ön lem ler alın ma sı
şart tır. Bu nun ba şın da İla hi yat Fa kül te si ile Müf tü lük
ara sın da Mis yo ner li ğe kar şı alı na cak ön lem ler ko nu su
bir di zi kon fe rans ve pa nel gi bi aka de mik top lan tı lar la
ele alın ma lı dır. Hal ka yö ne lik İslam ko nu sun da ay dın la -
tı cı kon fe rans lar dü zen len me li, ma hal li ku ru luş lar la or -
tak ça lış ma lar ge liş ti ril me li dir. Son dö nem ler de özel lik le
di ni has sa si yet le ri olan gö nül lü si vil ku ru luş lar ta ra fın -
dan so kak ço cuk la rı nın top lu ma ka zan dı rıl ma sı için on-
la rın okul laş tı rıl ma sı bağ la mın da bir di zi ça lış ma la rın
ya pıl dı ğı nı umut la göz lem le mek te yiz. 



EK: 2
Di yar ba kır İncil Top lu lu ğu nun Di yar ba kır mer kez de yap mış ol du ğu mis yo -
ner lik ça lış ma la rı so nu cun da da ha ön ce Müs lü man iken Hı ris ti yan lı ğa dön müş
olan ki şi le rin sa yı la rı 55 ola rak ifa de edil mek te dir. Bun la rın hep si şu an da ki-
li se ce ma a ti ola rak Di yar ba kır’ da bu lun ma yıp çe şit li ne den ler le ve ta bi en baş -
ta eko no mik ne den ler le Di yar ba kır dı şın da bu lun mak ta dır lar. Bu ne den le
Di yar ba kır Ki li se top lu lu ğun da ve Di yar ba kır için de 32 ki şi ile gö rüş tük, ko-
nuş tuk, on la ra an ket ler uy gu la dık. Di yar ba kır İncil Top lu lu ğu Ki li se si Su ri çin -
de ta ri hi Mer yem Ana Ki li se si kar şı sın da in şa edil miş bir ya pı. Üç kat lı ola rak
di zayn edil miş olan bu ya pı da bü tün müş te mi lat dü şü nül müş, ta sar lan mış ve
mas raf tan ka çı nıl ma dan ya pıl mış, ye ni ya pıl mış ol ma sı na rağ men ta ri hi bir
bi na gö rün tü sü ve ril miş. Bir mi sa fir ha ne ola rak baş lan mış olan bu bi na için şu
sı ra lar da ye ni Hı ris ti yan din mün te sip le ri Ki li se ola rak ruh sat ala bil mek üze re
hum ma lı bir ça lış ma sür dür mek te ler. Bu ko nu da Be le di ye nin yar dım la rı için
te şek kür eden Ki li se yet ki li le ri ay nı an la yı şın di ğer yet ki li ler ce de gös te ril me -
si ni is te mek te ve bek le mek te ler. Din de ğiş tir me yaş ora nı nın kız lar da ve er-
kek ler de 21-25 yaş gu ru bu ol du ğu nu gör dük.  Bun lar ge nel de Üni ver si te
öğ re nim le ri ne de vam eden ve araş tır ma için de olan ki şi ler di (Tab lo 1).
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EK:1 KİLİSEDEN GÖRÜNTÜLER

Erkek ve Kadınlarda oran
Yaş oranı Kaç kişi Er.+ka Toplam Kadın erkek Toplam oranı
15-20 4 10 %31.25

21-25 6 12 % 37.50

26-30 2 8 %25.00

31-40 - - -

41-50 2 2 %6.25

51-yuk. - -

TABLO 2: İslam’dan Dönme Yaşı

En fazla din değiştirme yaşı olarak 21-25 yaş görülmekte,  bu oranı 15-20 yaş
oranı izlemektedir.

Süre Erkek Kadın Oran

1 yıldan az 4 0 %12.50

1-5 yıl 6 6 %37.50

5-10 yıl - 4 %12.50

10 yıl yukarısı 8 4 %37.50

TABLO 3: Din değiştirme üzerinden ne kadar süre geçti.

Durum Erkek Kadın Oran

Evli 6 4 %31.25

Bekâr 12 10 %68.75

Ayrı yaşıyor - - -

Dul - - -

TABLO 4: Medeni durum.

Durum Erkek Kadın Oran

Okur yazar değilim - - -

İlkokul mezunu - 2 %6.25

Ortaokul mezunu 4 2 %18.75

Lise mezunu 8 8 %50

Üniversite-yüksekokul mezunu 6 2 %25

Diğer - - -

TABLO 5: Öğrenim durumu.

Kadın Yaş Yüzdesi
Kadın Kadın erkek 

Yaş oranı Kaç kişi sayısına oranı Toplama oranı

15-20 4 %28.57 %12.50

21-25 6 %42.85 %18.75

26-30 -

31-40 2 %14.28 %6.25

41-50 -

51-yuk 2 %14.28 %6.25

Erkek Yaş Yüzdesi
Erkek Kadın erkek 

Yaş oranı Kaç kişi sayısına oranı Toplama oranı

15-20 4 %22.22 %12.50

21-25 6 %33.33 %6.25

26-30 2 %11.11 % 6.25

31-40 4 %22.22 % 6.25

41-50 2 %11.11 %6.25

51-yuk.

TABLO 1: 

Diyarbakır kilisesinin
ön cephesi.

Ayin salonu Misafirlerin ağırlandığı alt kat En alt kattan bir oda
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Öğrenim Erkek Kadın Oran

Okur yazar değil - - -

İlkokul mezunu 8 6 %43.75

Orta okul mezunu 2 - %6.25

Lise mezunu 6 4 %31.25

Üniversite veya yüksekokul mezunu 2 4 %18.75

Diğer - - -

TABLO 8: Babanızın öğrenim durumu.

Öğrenim Erkek Kadın Oran

Okur yazar değil 10 - %31.25

İlkokul mezunu 4 8 %37.50

Ortaokul mezunu - 2 %6.25

Lise mezunu 2 4 %18.75

Üniversite veya yüksekokul mezunu 2 - %6.25

Diğer - - -

TABLO 9: Annenizin öğrenim durumu.

Din değiştiren kişilerin ailelerinin öğrenim durumlarına baktığımızda erkeklerin ilkokul
mezunu iken annelerinin ilkokul mezunu bile olmadıklarını görmekteyiz. Din
değiştirmedeki genel sakin bir araştırma sonucu değil, başka etmenlere bağlı olduğunu
göstermektedir (bkn. Tablo 10).

Ekonomi Erkek Kadın Oran

Dar gelirli 2 - %6.25

Orta 14 8 %68.75

İyi - 6 %18.75

Çok iyi 2 - %6.25

TABLO 10: Ailenizin sosyoekonomik durumu.

Ailedeki durum Erkek Kadın Oran

Otoriter 6 6 %37.50

İlgisiz - - -

Demokratik 10 8 %56.25

Aşırı koruyucu 2 - %6.25

TABLO 11: Yetiştiğiniz aile ortamı?

Ebeveyn durumu Erkek Kadın Oran

Evli 18 12 %93.75

Boşanmış - - -

Ayrı yaşamakta - 2 %6.25

TABLO 12: Çocukluk veya gençlik yıllarınızda anne
babanızın medeni hali?

Şiddet Erkek Kadın Oran

Evet 2 2 %12.50

Hayır 16 6 %68.75

Boş - 6 %18.75

TABLO 13: Çocukluk veya gençlik yıllarınızda sizi 
etkileyen önemli bir travmatik tecrübe yaşadınız mı?

Anneyle iletişim Erkek Kadın Oran

İyi 14 12 %81.25

Normal 4 2 %18.75

Kötü - - -

TABLO 14: Çocukluk döneminizde annenizle 
ilişkiniz nasıldı?

Babayla iletişim Erkek Kadın Oran

İyi 14 10 %75.00

Normal 4 4 %25.00

Kötü - - -

TABLO 15: Çocukluk döneminizde babanızla 
ilişkiniz nasıldı?

Ergenlik-Anne Erkek Kadın Oran

İyi 14 12 %81.25

Normal 4 2 %18.75

Kötü - - -

TABLO 16: Ergenlik döneminde annenizle 
ilişkiniz nasıldı?

Meslek Erkek Kadın Oran

İşçi 2 - %6.25

Serbest meslek (Dr. Avukat, tüccar v.b.) 4 4 %25.00

Memur 2 4 %18.75

İşsiz 8 4 %37.50

Esnaf 2 - %6.25

Ev hanımı - 2 %6.25

Emekli - - -

TABLO 6: Mesleğiniz.

Yer Erkek Kadın Oran

Köy veya kasaba 2 - % 6.25

Şehir 10 8 %56.25

Büyük şehir 6 6 %37.50

Yurt dışı - - -

TABLO 7: Hayatınızın çoğu nerede geçti?
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Ergenlik-Baba Erkek Kadın Oran

İyi 10 10 %62.50

Normal 6 2 %25.00

Kötü - 2 %6.25

Babası ölü 2 - %6.25

TABLO 17: Ergenlik döneminde babanızla 
ilişkiniz nasıldı?

Anne baba dini Erkek Kadın Oran

Evet 12 10 %68.75

Hayır 6 4 %31.25

TABLO 18: Anne babanız aynı 
dini görüşlere mi sahip?

Ailedeki dini eğitim Erkek Kadın Oran

Evet 16 6 %68.75

Hayır 2 8 %31.25

TABLO 19: Çocukken size aileniz tarafından 
dini bilgiler verildi mi?

İslâmi bilgi durumu Erkek Kadın Oran

Evet 12 4 %50.00

Hayır 4 - %12.50

Kısmen yeterli 2 10 %37.50

TABLO 20: İslâm dini hakkındaki bilgi düzeyinizi 
yeterli buluyor muydunuz?

İslâmi bilginizin oluşma nedeni Erkek Kadın Oran

Aile çevremin baskı ve zorlaması 6 4 %31.25

Aile çevremin sevgi, şefkat ve hoşgörüsü - 2 %6.25

Kişisel gayretim (Okuduğum 

kitaplar, dinlediğim sohbetler) 12 2 % 43.75

Boş - 6 % 8.75

TABLO 21: İslâm dinine ait bilgi, inanç ve uygula-
malarınızın oluşmasında en etkili faktör neydi?

İlk İslâmi bilginiz Erkek Kadın Oran

Ailemden 8 2 %31.25

Ailemin büyüklerinden

(dede, anneanne,babaanne) - - -

Okuldan 4 10 %43.75

Tarikat ve cemaatlerden - - -

Kitle iletişim araçlarından 2 4 %18.75

Kur’an kurslarından - - -

Mahalle camisinden - - -

Diğer 6 - %18.75

TABLO 22: İslâm dini hakkındaki ilk bilgilerinizi daha
çok nereden edindiniz?

Müslüman iken gurup ilişkiniz Erkek Kadın Oran

Hiçbir ilişkim olmadı 18 12 %93.75

İleri düzeyde - - -

Orta düzeyde - 2 %6.25

Hafif düzeyde - - -

TABLO 23: Müslüman iken bir tarikat veya cemaatle 
ilişki dereceniz nasıldı?

İslâmken ibadet durumunuz Erkek Kadın Oran

Evet 6 4 %31.25

Hayır 4 8 %37.50

Zaman zaman bazılarını 

yerine getiriyordum 8 2 %31.25

TABLO 24: Müslüman iken ibadetlerinizi yerine 
getiriyor muydunuz?

Müslüman baskısı Erkek Kadın Oran

Evet - 6 %18.75

Hayır 18 8 %81.25

TABLO 25: Müslüman iken ibadetinizi 
yapma hususunda Müslümanlardan 

baskı gördünüz mü?

Müslümanların İslâm’ı temsili Erkek Kadın Oran

Evet 4 2 %18.75

Hayır 14 12 %81.25

TABLO 26: Müslümanların yaşantılarının 
islâmiyet’i temsil edebildiğine 

inanıyor musunuz?
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Durum Erkek Kadın Oran

Hemen başka bir dine geçtim 4 10 %43.75

Belli bir süre hiçbir dine intisap etmedim 14 4 %56.25

TABLO 29: İslâmiyet’i terk ettikten hemen 
sonraki durumunuz?

Yeni dininizle temasınız Erkek Kadın Oran

Şimdiki dinimin resmi din olduğu 

bir ülkeye yaptığım seyahatle - - -

Şimdiki dinimin mensuplarıyla 

gerçekleştirdiğim sohbetle 8 8 %50.00

Çeşitli yayınlar, internet aracılığı ile 6 2 %25.00

Daha önce din değiştirmiş bir 

yakınım aracılığı ile - 4 %12.50

Kendi araştırmalarım 2 - %6.25

TABLO 30: Yeni dininizle ilk temasınız nasıl oldu?

Yeni dini sorgulamak Erkek Kadın Oran

Evet 12 6 %56.25

Hayır 6 8 %43.75

TABLO 31: Yeni dininizde sorguladığınız inanç ve
uygulamalar oldu mu?

Ahiret inancınız Erkek Kadın Oran

Evet 16 12 %87.50

Hayır 2 2 %12.50

TABLO 32: Yeni dininizde ahiret inancı var mı?

Not: Şu an din değiştirmedim (2 kişi)

Yeni dinde ceza Erkek Kadın Oran

Evet 12 8 %62.50

Hayır 6 6 % 37.50

TABLO 33: Yeni dininizde Allah’ın itaatsiz kullarını 
cezalandırması var mı?

Fark Erkek Kadın Oran

Evet 16 14 %93.75

Hayır 2 - %6.25

TABLO 34: Allah hakkındaki adalet, sevgi şefkat ve
azap konularında İlâm ile şimdiki dininizin söylemleri

arasında bir fark görüyor musunuz?

Dinden dönme kararı Erkek Kadın Oran

Uzun bir araştırma sonucu 8 10 %56.25

Uzun bir araştırma ve tartışma sonucu 6 2 %25.00

Mistik bir tecrübe sonucu (rüya, ilham vb.) - - -

Hepsi 2 2 %12.50

TABLO 35: Dinden dönme kararına nasıl vardınız?

Dönünce ailenizin tavrı nasıl oldu Erkek Kadın Oran

Kararıma saygı duydular, 

hoşgörü gösterdiler 4 10 %43.75

Çok kızdılar, İslâm’a dönmem 

için bana baskı yaptılar. 2 2 %12.50

Benimle tüm ilişkilerini kestiler. 4 2 %18.75

Boş 8 - %25.00

- - - -

TABLO 36: Dinden dönünce ailenizin size 
tavırları nasıl oldu?

4 yıl ateist olarak yaşadım (2 kişi).

İslâm’dan şüpheler Erkek Kadın Oran

İnançlarla ilgili meseleler

(kader, şer, ahiret,cennet-cehennem) 4 2 %18.75

Uygulamalarla ilgili meseleler (Kadınlarla 

ilgili, hırsızın eli kesilmesi, kısas vb.) 2 - %6.25

Mezhepler - - -

Hepsi 10 10 %62.50

Hiçbiri 2 2 %12.50

TABLO 27: İslâm hakkında aşağıdakilerin 
hangisinden şüpheleriniz oldu?

Başka: Kurtuluş, K.Kerim ve Hz Muhammed, tanrı inancı, İslâm öncesi ge-
leneklerin kısmen devam ettirilmesi. 

Şüphe: Aişe Hz Peygamber Erkek Kadın Oran

Evet 14 12 %81.25

Hayır 4 2 %18.75

TABLO 28: İslâm Peygamberi’nin hayatında görülen
çok eşle evliliği, kendinden çok küçük yaşta olan Hz
Aişe ile evliliği vb. durumlar sizde İslâmiyet hakkında

olumsuz düşüncelere sebep oldu mu?

Dönünce yakınlarınızın tavrı Erkek Kadın Oran
Kararıma saygı duydular, hoşgörü gösterdiler. 8 12 %62.50

Çok kızdılar, İslâm’a dönmem için 

bana baskı yaptılar 6 - %18.75

Benimle tüm ilişkilerini kestiler - - -

Kızdılar, baskı olmadı, ilişki kesilmedi. 2 - %6.25

Boş 2 2 %12.50

TABLO 37: Dinden dönünce yakınlarınızın size karşı
tavırları nasıl oldu?
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Temel neden Erkek Kadın Oran
İslâm dininin inançlarıyla ilgili şüphelerime 

tatmin edici cevap bulamamış olmam 8 6 %43.75

Bunalımlı anlarımda farklı dinden 

insanların desteğini görmem 2 - %6.25

Müslümanların hoşgörüsüz olmaları - 4 %12.50

İslâm’daki tarikat ve cemaatlerin 

birbirini dışlamaları - - -

İslâm’daki mezhep farklılığından 

dolayı İslâm’ın hak din olmadığını düşünmem - -

Dindarların kişileri dış görünüşlerine 

göre değerlendirmesi 2 2 %12.50

Boş 6 2 %25.00

TABLO 39: İslâm’dan dönmenizin temel nedeni nedir?

Not: Tanrı varlığı, Kur’an, Muhammed’in yaşamı, İslâmiyet’in doğuş süresi, ge-
tirdiği öğretiler, putperest geleneklerin devam ettirilmesi, vahyin alınması şekli.

Bilgi durumu Erkek Kadın Oran
Yeterli değil 2 2 %12.50

Yeterli 8 6 %43.75

İyi 8 6 %43.75

İyi değil - - -

TABLO 40: Şimdiki dininize ait bilgi düzeyiniz

Not: Bağlılık ve sadakat Rab’den gelir. Ben terk etsem “O” terk etmez.

Durumunuz Erkek Kadın Oran

Çok dindarım 8 14 %68.75

Fazla dindar değilim - - -

Hiç dindar değilim 8 8 %25.00

Boş 2 - %6.25

TABLO 41: Yeni dininizle alakalı olarak kendinizi nasıl
tamamlarsınız?

Dine bağlılık Erkek Kadın Oran

Yeni dinimi kesinlikle terk etmem 16 14 %93.75

Yeni dinime aşırı derecede bağlı değilim - - -

Başka bir dine geçme alternatifini açık tutuyorum 2 - %6.25

TABLO 42: Yeni dininize bağlılığınızı aşağıdakilerden
hangisi tanımlar?

İslâm hakkındaki olumsuz düşünceler Erkek Kadın Oran

Evet 4 2 %18.75

Hayır 12 12 %75.00

Boş 2 - %6.25

TABLO 43: İslâm dini konusunda yapılan aleyhte yayın
ve propagandalar İslâm’a bakışınızı olumsuz yönde

etkiledi mi?

Dindeki özellik Erkek Kadın Oran
Sevgi-hoşgörü 12 12 %75.00

Adalet 6 6 %37.50

Akılcılık 4 6 %31.25

İnsanlar arası iyi ilişkiler 4 4 %25.00

Başka: İsa’nın aracılığı, kurtuluş garantisi, kaynağının 
Tanrı olup olmaması.(12 kişi)

TABLO 44: Bir dinde aradığınız en 
önemli özellik nedir?

Dininizin en önemli özelliği Erkek Kadın Oran

Tanrı’nın sadece sonsuz kurtuluş 

için bir lütfu olan sevgisini görmem 12 12 %75.00

Aradığım din kardeşliğini ve 

dayanışmayı yeni dinimde bulmam 2 - %6.25

Topluma, faydalı güzel ahlâklı 

kimseler kazandırmada daha başarılı

olduğuna inanmam - - -

Şimdiki dinimin fazla sorumluluk yüklememesi - - -

Boş 6 - %12.50

TABLO 45: Şimdiki dininizin size etkiyen en önemli 
özelliği ne olmuştur?

Alışkanlıkların terki Erkek Kadın Oran

Evet 14 10 %75.00

Hayır 4 4 %25.00

TABLO 46: Yeni bir din seçtikten sonra İslâm dinine ait
alışkanlıklardan tam olarak kopabildiniz mi?

Not: Vallahi, Kur-an, Bismillah. 

Dönme durumu Erkek Kadın Oran

Evet 12 14 %81.25

Hayır 6 4 %31.25

TABLO 47: Maddi refahın sağlandığı, sevgi-
hoşgörünün olduğu, ama İslâm hukukunun uygulandığı
bir toplumda yaşasaydınız İslâm’dan döner miydiniz?

Şimdiki dininiz Erkek Kadın Oran
Yahudilik - - -

Hıristiyanlık 16 14 %93.75

Budist - - -

Yahova şahidi - - -

Dinsiz - - -

Diğer 2 - %6.25

TABLO 38: Şimdiki dininiz nedir?
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Yeni dininizdeki Allah görüşünüz Erkek Kadın Oran

Fedakâr 6 6 %37.50

Sevgiyle herkesi kucaklayan 14 10 %75.00

Bağışlayıcı ve affedici 10 8 %56.25

Kendisine inanmayan ve itaat 

etmeyenleri cezalandıran _ - -

İnanmayanları kendisinden mahrum eden - 2 %6.25

TABLO 49: Şimdiki dininizdeki Allah hakkındaki 
kanaatiniz nedir?

Not: İnsanı seven ve insanın kurtuluşu için oğlunu feda eden, kutsal adil sevgi dolu.

• Sevgi

• Kurtuldum, İsa Mesih benim için öldü.

• Günahlardan kurtuluş

• İsa Mesih’in kurtarıcımız olması

• Tanrı inancı, kurtuluş konusu.

TABLO 50: Şimdiki tercihiniz olan din ile 
eski dininiz olan İslâm’ı karşılaştırdığınızda sizce 

temel farklılık nedir?

İslâm’daki Allah görüşünüz Erkek Kadın Oran

Kendine itaat etmeyenleri cezalandıran 4 6 %31.25

Rahmeti azabını geçen - - -

Rahmeti ve azabını gerektiği yerde gösteren 2 4 %18.75

Azabı rahmetinden çok olan 8 2 %31.25

Hiçbiri 4 2 %18.75

TABLO 48: İslâm’daki Allah hakkındaki 
kanaatiniz nedir?

Not: Kesin kurtuluş vaat etmemesi (2kişi)

1 Özellikle doğal bir akışla İncil dağıtan bazı toplu-
lukları ya da İncil propagandası yapan birkaç genci
hedef tayin ederek uluslar arası anlaşmalardan
habersiz gibi %99’u Müslüman diye deklare et-
tiğimiz bir ulusu galeyana getirmek, onları tahrik
etmek; böylece Türkiye’de uzun yıllar yaşamış
Gayri Müslim vatandaşları rahatsız etmek, onların
can ve mal emniyetini tehlikeye sokmak eğer
safdillik ve gaflet değilse bu topraklarda bin yıldır
yaşayan bu millete apaçık bir ihanettir. 

2 Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat
Adamları, Ankara, 1997; s.60-88. 

3 Son 20-30 yılına terör, şiddet ve korkunun hakim
olduğu Diyarbakır'ın çoğunluğunu Kürt ve Zaza
kökenli insanlar oluşturmaktadır. Şehirde şiddet
herkesi kapsayabilen, her kesimden gelebilen
bir yöntemdir. Özellikle son 20 yılda şehre
yığılan insanlar, yavaş yavaş şehirlileşmekte,
fakat bu süreç oldukça sancılı gelişmektedir.
Malum Terör örgütü şehirde önemli etkiye ve
örgütün Marksist temelli olmasından dolayı da,

dine ve dindar kesimlere karşı olumsuz bir du-
ruşa sahip olduğu bilinmektedir. Terör örgütünün
dindar çevrelere karşı tavrı, karşı terör hareke-
tini üretmiş, bu da şehir insanında farklı gruplar-
dan gelen bu tür etkilerle ciddî bir endişe ve
korkunun hakim olmasına neden olmuştu. Di-
yarbakır'da bugün eskiye nazaran daha nor-
malleşmiş bir şehir yaşamı olduğu söyleyebiliriz.

4 Konu, Osmanlı belgelerine de yansımış, arşiv
kayıtlarında yerini almıştır. Sivas ve çevresin-
deki Kızılbaş ve Bektaşilerin Protestanlaşmakta
olduğuna dair, bölgedeki Osmanlı yetkililerine
gönderilen raporlar vardır. Bunlardan 19 Kanuni
Evvel 1303/ 27 Rebiül âhir 1305 tarihli belgede
durum "nefs-i Sivas dâiresi kur'a me'murînin bu
kere 'avdetiyle olunan suâllere mukabil aldığı
cevâbda Yıldızeli ve Gürün ve Hafik ve Koçgiri
kazaları ahâli terinden ekserisi Kızılbaş ve bir
takımları da İslâm bulundukları halde bir takım
tahrikatla Kızılbaşlar mezheblerini tebdil ya'ni
Protestan oldukları gibi İslâm olanlarım dahi bu
suretle tebdîl-i mezhebe kıyam ettirmekde

olduklarını ve bunların rüesâları ya'ni büyük
dedeleri Dişlik karyesi müdürü Gökçe Kahya ile
karye-i mezkûradc Karib Ağa olduğunu ve
Sivas'a dört saat mesafede bulunan Karaçört
karyesinin bir takım İslâm haneleri, dahi yenice
tebdîl-i mezheb olrakda bulunduğa ye (Sürün
kazasının ise yirmi beş kadarı Alevidir. Çoğu
Bismil çevresinde bulunan birkaç köyden gelen
Türkmen Aleviler, başından bugüne Di-
yarbakır'daki misyoner faaliyetlerini en olum-
layan ve en çok cevap veren grup olarak dikkat
çekmektedirler. Öylesine bir cevaptır ki bu, Di-
yarbakır'daki misyoner faaliyetlerini Türkmen
Alevilerin Protestanlaşrnası, yeni bir dinî kimliğe
kayması süreci gibi bir tanımlama bile, mevcut
durumda aşırıya kaçmak olmaz. Diyarbakır'daki
misyonerlik faaliyetlerinin bilinen 10-15 yıllık
serüvenini de, söz konusu sonuçlan itibariyle
değerlendirilirse, büyük ölçüde Türkmen Alevileri
Hıristiyanlaştırma operasyonu olarak tanımla-
mak mümkündür. "Neden Türkmen Aleviler?"
sorusu cevaplandırılması gereken bir sorudur.

DİPNOTLAR


