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isyonerlik son yıllarda yine Türkiye’nin önemli gündem maddelerinin
başında gelmeye başlamıştır. Devletin her kademesinde misyonerlik hak-
kında görüşler beyan edilmekte, akademik düzeyde sempozyum ve kon-

feranslar düzenlenmekte, öte yandan tasvip edilmesi mümkün olmayan kışkırtıcı

Geçmişte ve Günümüzde
Nesturi Misyonerliği

ÖÖZZEETT  Nesturi Kilisesi, adını 428-431 yılları arasında İstanbul patrikliği yapmış olan Nestur’dan
almaktadır. Nesturilik İsa’da birbirinden ayrı iki tabiat kabul eder ve Meryem sadece onun insanî
doğasının anasıdır. Bu yüzden Meryem’e ‘tanrı anası’ veya ‘tanrı taşıyıcısı’ demek küfürdür. 431
yılındaki Efes Konsili’nde Nesturilik aforoz edildi ve heretik bir akım sayıldı. Fakat hareket ilk
önceleri Suriye ve İran’da yayıldı. Bu anlamda Nesturiler Doğu’nun ilk misyoner öncüleri kabul
edilir. Daha sonra Nesturi misyonerlik Asya, Hindistan ve Çin’de de kendisini gösterdi. 11 ve 12.
yüzyıllarda Nesturi misyonerler Orta Asya’da, Türkler arasında çok aktif çalışmışlardır. Nesturiler,
Osmanlı Devleti’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kalan dağlık kesimlerde yaşamışlardır. Batılı
misyonerlerin Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri Nesturilerin de içinde bulunduğu bütün doğu
Hıristiyanlarına bir huzursuzluk getirmiştir. Günümüzde Türkiye’de birçok misyoner gruplar
bulunmaktadır. Biz bu çalışmada sadece Nesturileri ele aldık. Gerçi doğrudan Nesturilere ait
herhangi bir misyonerlik kuruluşu bulunmamakla birlikte, Nesturilerin doğrudan ‘Nesturi’ terimini
kullanmadıklarını da biliyoruz. Bunun yerine Asurlu, Süryani, Keldani vb. terimleri tercih
etmektedirler. Dolayısıyla günümüzde Türkiye’de bir Nesturi misyonerliğinden bahsetmek
mümkündür.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Nestur, nesturilik, nesturi misyonerliği.

AABBSSTTRRAACCTT  The Nestorian Church takes its name from Nestorius, Patriach of Constontinople (428-
31 C.E.).  The Nestorian doctrine held that Christ had two distinct natures. Mary was the mother
of his human nature only, and to call her ‘Theotokos’ or ‘God Bearer’ was blasphemy. In 431 the
Council of Ephesus condemned Nestorianism, but the ‘heresy’ continued to spread in Syria and
Persia. The Nestorians were the pioneer missionaries of the East. The Nestorian Church then de-
veloped missionary zeal in Asia, penetrating into India and China. In the eleventh and twelfth cen-
turies the Nestorian missionaries were very active in Central Asia The Nestorians lived in the
mountainous districts of southeastern Anatolia during the Ottoman Empire. The appearance of
west missionaries in the Ottoman Empire brought a catastrophe to the Eastern Church, including
that of the Nestorians. There are many missionary groups in Turkey today, but we handle in this
study only the Nestorians. Actually there is no any missionary foundation that belongs to Nestori-
ans. But as we know that Nestorians Church members don’t use the term ‘Nestorian’ directly. They
prefer other terms like Assyrian, Syrian, Chaldean etc. This means that, there is a Nestorian mis-
sionary activity in Turkey today.

KKeeyy  WWoorrddss::  Nestorius, nestorianism, nestorian missionary
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ha di se ler de mey da na gel mek te dir. Had di za tın da Hı ris -
ti yan mis yo ner li ği Hı ris ti yan lık la bir lik te or ta ya çık mış,
her dö nem de de ği şik stra te ji ve tak tik ler iz le miş tir. Za -
man za man ay nı di nin fark lı mis yo ner grup la rı pas ta -
dan/par sa dan da ha faz la pay ala bil mek için âde ta
bir bir le ri ni pay la mış lar dır. Ez cüm le, gü nü mü ze de bir
me saj ver me si yö nün den 1880 yı lın da Os man lı top rak -
la rın da ce re yan et miş bir ola yı nak let mek ye rin de ola-
cak tır. Mer zi fon’ da bu lu nan Pro tes tan mis yo ner Char les
Tracy 1880 yı lı baş la rın da Ka to lik Ciz vit le rin Tür ki ye’ -
ye ge li şi ni ha ber al dı ğın da şöy le di yor du: “Ciz vit le rin
Fran sa’ da, hat ta İspan ya’ da ra hat ede me dik le ri için Tür-
ki ye’ ye akın et tik le ri ni du yu yo ruz. Tür ki ye, böy le bir
be lay la na sıl ba şa çı ka cak! İki yüz ta ne si nin İstan bul ’a
gel di ği ni öğ ren dim. Bu ra lar da da boy gös ter me ye baş lı -
yor lar, okul lar aç ma ya ça lı şı yor la r”.1

Ba tı’ nın Do ğu’ ya yak la şı mı ek se nin de bir de ğer len -
dir me ya pıl dı ğın da, mis yo ner lik le or yan ta liz min et le tır-
nak gi bi çok ya kın iliş ki de bu lun duk la rı in ka rı müm kün
ol ma yan bir ol gu ola rak dik kat çek mek te dir. Bu bağ lam -
da Ed ward Sa id ’in şu tes pi ti çok il ginç bir ör nek tir: “19.
yüz yıl da İngil te re, Hin dis tan ve baş ka yer ler de ki yö ne -
ti ci le ri ni el li beş ya şı na ba sar bas maz emek li et me yi si ya-
set edi nin ce, or yan ta lizm ha di se si ne ye ni bir in ce lik
ka rış tı. Ar tık hiç bir Do ğu lu bir Ba tı lı yı yaş lı ve bo zuk
ha lin de gör me ye cek, hiç bir Ba tı lı, bas kı al tın da ki ırkın
gö zün de, ‘dinç, akıl lı ve cev val genç bir Ra ca’ dı şın da bir
in ti ba bı rak ma ya cak tı ”.2

Tür ki ye’ de he men he men bir çok ko nu da ol du ğu gi -
bi mis yo ner lik le il gi li ola rak da bir bil gi kir len me si nin
var lı ğın dan söz edi le bi lir. Yu ka rı da ki alın tı la rı yap ma -
mı zın baş lı ca ne de ni, gü nü müz de kar şı kar şı ya bu lun -
du ğu muz mis yo ner lik ko nu sun da na sıl bir ta vır
ta kın ma mız ge rek ti ği hu su sun da in san la rın dik ka ti ni
çek mek tir. Da ha doğ ru su Hı ris ti yan mis yo ner li ği nin ke-
sin ti ye uğ ra mak sı zın yüz yıl lar dır za ma na ve ze mi ne gö -
re en et ki li yön tem ler le fa a li yet le ri ne de vam et me si nin
se beb-i hik me ti ne vur gu yap mak tır. Ni ha ye tin de bi zim
bu ra da üze rin de dur du ğu muz Nes tu ri lik-Mis yo ner lik
iliş ki si de Or yan ta list ba kış açı sı nın dı şın da de ğer len di -
ri le mez dü şün ce sin de yiz. 

HI RİS Tİ YAN LIK VE DO ĞU ŞU

Hı ris ti yan lık Or ta do ğu’ da, Fi lis tin böl ge sin de doğ muş bir
din dir. Ku ru cu su İsa za ma nın da bu din her han gi bir var-
lık gös te re me miş ol ma sı na kar şın da ha son ra ki yüz yıl lar
içe ri sin de hem ba tı da hem de do ğu da ya yıl mış tır. Hı ris -
ti yan lı ğa gö re, İsa çar mı ha ge ril dik ten son ra mûci zevî
bir şekil de di ri lir, ha va ri le ri nin ara sın da kırk gün da ha

ka lır ve ni ha ye tin de gö ğe yük se le rek tan rı nın sağ ta ra fı -
na otu rur. İş te bu kırk gün lük sü re içe ri sin de İsa ha va ri -
le ri ne yer yü zü ne da ğıl ma la rı nı; Ba ba, Oğul ve Kut sal
Ruh adı na mil let le ri vaf tiz et me le ri ni em re der.3 Ha va ri -
ler ve as lın da ken di si bir ha va ri ol ma yan Aziz Pav lus de-
ği şik tar tış ma lar dan son ra Hı ris ti yan lı ğı an lat ma ya
baş lar lar. Bu tar tış ma lar dan en önem li si İsa’ nın me sa jı -
nın Ya hu di ol ma yan la ra, ya ni Gen ti le’ ye an la tı lıp an la -
tıl ma ya ca ğı me se le si ol muş tur. Pav lus dı şın da ki ger çek
ha va ri le rin ço ğun lu ğu me sa jın sa de ce Ya hu di le re yö ne -
lik ol ma sı ge rek ti ği hu su su nu sa vun muş lar fa kat Pav lus
ik na ye te ne ği ve hi ta bet gü cüy le Hı ris ti yan lı ğın di ğer
mil let le re de du yu rul ma sı nı ka bul et tir miş tir. Bu yüz-
den Pav lus ’a ge le nek sel ola rak “ya ban cı la rın ha va ri si ”
un va nı da ve ril miş tir. Bu ra da unu tul ma ma sı la zım ge len
bir ger çek de, bu ilk dö nem “Hı ris ti yan la rı nı n” ta ma mı -
na ya kı nı nın Ya hu di ol duk la rı dır. Za ten “Hı ris ti ya n” ke-
li me si nin İsa’ dan çok son ra la rı ilk de fa An tak ya’ da
kul la nıl dı ğı bi lin mek te dir.

Bu kapsamda başta havariler olmak üzere değişik
Hıristiyan kişiler ve topluluklar İsa’nın mesajını anlat-
maya koyulmuşlardır. Bu faaliyetler esnasında Antakya,
Tarsus, Urfa, Nusaybin, Efes, İstanbul vb. yerleşim alan-
ları önemli birer üs konumunda olmuşlardır. İlk Hıris-
tiyanların daha sonraki yüzyıllarda ve bilhassa 19.
yüzyılda görüldüğü üzere devlet desteğinden, siyasal
güdülenmelerden ve emellerden âzade bir şekilde, da-
hası emperyalist düşüncelerden uzak bir anlayışla din-
lerini zor şartlar altında yaydıkları bilinmektedir. Ancak
onların da yaptıkları tamamen bir misyonerlik idi. Söz
konusu faaliyetlerle paralel olarak Hıristiyanlar kendi
aralarında başta İsa’nın doğası, teslis, oğulluk, kutsal
ruh, İncillerin durumu, siyasal erke karşı takınılacak
tavır vb. meseleleri yoğun bir şekilde tartışıyorlardı. Bu
konularda çok sayıda farklı görüşler ortaya çıkmış ve
bunlar birbirleri aleyhine çalışmaya, biri diğerini afo-
roz etmeye başlamışlardı. Bütün bunların sonucunda
Hıristiyanlık genel olarak batı ve doğu Hıristiyanlığı
şeklinde ikiye ayrılmıştır. Nihayetinde Bizans İmpara-
torluğu yayılmakta olan bu inancı keşfetmiş ve onu
resmi inanç olarak benimsemiştir.  Bu arada Hıristiyan-
lık da rahat bir hareket alanı bulabilmek için kabul edil-
mek karşılığında Bizans’a birçok tavizler vermek
zorunda kalmıştır. Her iki tarafı da memnun eden bu
alışverişten sonra hem Hıristiyanlığın hem de Bizans
İmparatorluğu’nun kaderi değişmiştir.

NES TUR VE NES TU Rİ LİK

Dev let des te ği ni ar ka sı na alan res mi Hı ris ti yan lık do ğal
ola rak ken di si ne mu ha lif düş(ün)en le ri afo roz ede rek
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he re tik ilan et miş tir. İş te bu afo roz edi len inanç lar dan
bi ri si de gü nü müz de Nes tu ri lik ola rak bi li nen, İstan bul
Pat ri ği iken bu gö re vin den az le di len Nes tur ’un (Nes to -
ri o us) kur muş ol du ğu do ğu Hı ris ti yan lı ğı nın en önem li
kol la rın dan bi ri olan mez hep tir. Ya ni Nes tu ri Ki li se si
adı nı, İmpa ra tor II. The o do si us ta ra fın dan 428 yı lın da
İstan bul Pat rik li ği ne ata nan Nes tur’ dan al mak ta dır. Nes-
tur 382 yı lın da Ro ma İmpa ra tor lu ğu’ nun Kom ma ge ne
eya le ti nin, Ger ma ni ke i a (Ma raş) ken tin de doğ muş, öğ re-
ni mi ni An tak ya İla hi yat Oku lu’n da ta mam la dık tan son -
ra pa paz ve va iz ola rak ça lış mış tır. İyi bir va iz olan ve
hi ta bet gü cüy le öne çı kan Nes tur ay rı ca sap kın la ra kar -
şı ver di ği ateş li mü ca de ley le de Ana do lu’ nun çe şit li yö-
re le rin de ta nın mış tır.5

Nes tur, İsa’ da in sa ni ta bi at ol ma dı ğı nı söy le yen le ri
sap kın lar ola rak ni te len di ri yor du. Ona gö re İsa, hem
tan rı hem de in san ol mak üze re iki ta bi at lıy dı. Nes tur ’un
Pat rik li ği’ nin ilk yıl la rın da, Ki li se Ba ba la rı ara sın da ki en
önem li tar tış ma lar Mer yem üze rin de yo ğun laş mış tı. İs-
ken de ri ye Ki li se si, Mer yem ’in The o to kos (Tan rı ana sı)
ol du ğu nu sa vu nu yor du. Bu fi kir ilk de fa İsken de ri ye li ler
ve Kıp ti ler ta ra fın dan or ta ya atıl mış tı. Nes tur ise, An tak -
ya İla hi yat Oku lu’ nun gö rü şü nü, ya ni Mer yem ’in tan rı
ana sı de ğil, in san ana sı ol du ğu nu, do la yı sıy la İsa’ nın in -
san ola rak doğ duk tan son ra tan rı ta bi a tı nı ka zan dı ğı nı
sa vu nu yor du. Bu se bep le Nes tur ’un ta raf tar la rı na Di o fi -
zit çi ler (Çift Ta bi at çı lar) den miş tir. Tev hi de ya kın bu gö-
rüş le ri ne de niy le Nes tur İstan bul pat rik li ğin den
az le dil miş ve sür gü ne gön de ril miş tir. An cak onun dü-
şün ce le ri ni des tek le yen Hı ris ti yan lar özel lik le Bi zans ’ın
do ğu sı nır la rın da inanç la rı nı yay ma ya de vam et miş ler -
dir. Bi zans ’ın düş ma nı olan Sa sa ni dev le ti Nes tu ri le re bu
mis yo ner lik fa a li yet le rin de kol ka nat ger miş tir.6

NES TU Rİ LİK LE İLGİ Lİ KAV RAM KAR GA ŞA SI

Me zo po tam ya böl ge si ta rih bo yun ca bir çok ırkın ka rı şık
ola rak bir ara da ya şa dı ğı, bu ırk la rın sa de ce din, dil ve
ge le nek le riy le bir bi rin den ay rı la bil di ği bir coğ raf ya ol-
muş tur. Ay nı ırkın men sup la rı ba zen de ği şik din le ri be-
nim ser ken, tam ter si ne ki mi za man da bir din fark lı
ırk lar dan in san la rı bir po ta da erit miş tir7. Bu ol gu Hı ris -
ti yan lık or ta ya çık tı ğın da da ge çer liy di. 

Az ön ce de vur gu la dı ğı mız üze re Nes tu ri lik Hı ris -
ti yan lı ğın 5. yüz yı lın da or ta ya çık mış din sel/mez hep sel
bir kav ram dır. Her han gi bir et nik kö ke ne ve ya yek ne sak
bir et nik bir li ğe kar şı lık ge len hiç bir yö nü ol ma dı ğı
açık tır. Ne var ki, Nes tu ri lik ko nu sun da ya zıp çi zen ler
sü rek li ola rak bu kav ram çer çe ve sin de Ara mi, Asu ri, Ba -
bil, Sür ya ni, Kel da ni, Ya ku bi, Ma ro ni, Mel kit, Ma la bar,

Ma lan ka ra, Kürt, Ya hu di vb. din sel ve et nik ni te len dir -
me le ri de di le ge tir mek te dir ler. Da ha da il ginç ola nı, tar-
tış ma lar es na sın da bu kav ram lar la bir di nin mi,
mez he bin mi ve ya et nik bir gru bun mu kas te dil di ği an-
la şıl ma dan ger çe ğin bu har la şıp git me si dir. Ne ga rip tir ki
Nes tu ri ke li me si çev re sin de oluş tu ru lan bu kav ram pa za-
rın da ma a le sef “Tür k” kav ra mı na hiç yer ve ril me me si
ca lib-i dik kat tir. Hal bu ki Nes tu ri lik’ ten bah se di le cek se
mut la ka Türk ’ten, İran lı’ dan, Çin li’ den, Hint li’ den ve
Arap’ tan da söz edil me si az son ra de ği ne ce ği miz üze re
ta rih sel bir zo run lu luk tur. Bu ra da bü tün bu kav ram la -
rın tah li li ne gi re cek de ği liz. An cak şu ka da rı nı önem le
ha tır lat mak ge re kir ki, Nes tu ri lik, ki mi şark lı ki mi garp -
lı bir çok fark lı ırk tan olu şan bir inan cın pe şin den gi den-
le ri gös te rir, her han gi bir et ni si te ye gön der me de
bu lun maz. Bu inan ca men sup in san la rın bir kıs mı el bet -
te İsa’ dan ön ce ki Ara mi, Asu ri, Kel da ni, Ya hu di vb. ka-
vim le rin to run la rı idi. Ne var ki yi ne Nes tu ri inan cı na
men sup çok sa yı da İran lı, Su ri ye li, Çin li, Türk, Hint li ve
Arap Hı ris ti yan la rın var lı ğı nı in kar et mek, eğer ta rih sel
ve ri le rin ha kem li ği ni ka bul edi le cek se müm kün de ğil -
dir. Şu hal de 19. yüz yıl da Ba tı lı lar ta ra fın dan, ma lum de-
ği şik ne den ler le or ta ya atı lan “Asur Ki li se si ” şek lin de ki
bir isim len dir me, Nes tu ri Ki li se si ni sa de ce tek bir ırka
in dir ge di ği için bi lim sel, din sel ve ta rih sel ol mak tan öte
si ya sal bir pro je nin ürü nü dür. He le he le son yıl lar da
özel lik le di as po ra da ya şa yan (mu ha cir) Hı ris ti yan la rın
ya yın la rın da gö rül dü ğü gi bi Nes tu ri Ki li se si ni Asur Ki li -
se si ne teb dil et mek, kö ken ve çı kış iti ba riy le ta ma men
din sel olan bir an la yı şı sa de ce bir ırka has ret mek olur ki,
bu ise men sup ol duk la rı di ne bir büh tan an la mı na ge lir.

Çün kü Or ta As ya’ da bir kaç yüz yıl en yay gın din
ko nu mu na ula şan Nes tu ri li ği, Asur Ki li se si adı al tın da
tek bir po ta da erit me ye kal kış mak ta ma men din sel olan
bir kav ra mı ırk kö ke ni ne in di re rek bir an lam da Ya hu -
di li ğin du ru mu na dü şür mek olur. Öte yan dan gü nü -
müz de Hin dis tan’ da Hint kö ken li bin ler ce Nes tu ri
ya şa mak ta dır.8 Asur Ki li se si de nir ken bun dan ırk kas te -
dil di ği ne gö re, bu du rum da aca ba Hin dis tan’ da ki Nes tu -
ri le ri han gi ka te go ri ye koy mak ge re kir? Ka na a ti miz odur
ki, eğer Nes tu ri ler ta rih sel geç miş le rin de ki o ih ti şam lı
gün le ri ne dön mek is ti yor lar sa, ken di le ri ni bir ırka has-
ret me dü şün ce sin den kur tul ma lı dır lar.

Hı ris ti yan lık, Ba tı’ ya doğ ru iler le dik çe put pe rest et-
ki ler al tın da ka lır ken, do ğu is ti ka me ti ne doğ ru iler le yi -
şi ni tem sil eden Nes tu ri lik, bir kaç yüz yıl Or ta As ya’ da
ve çev re sin de al tın ça ğı nı ya şa mış tır. Bu an lam da Nes-
tu ri ler ilk teş ki lat lı mis yo ner ler di. An cak Mo ğol is ti la -
la rı ne ti ce sin de Or ta As ya’ dan tek rar Ana do lu’ ya;
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gü nü müz de ki İran, Irak, Tür ki ye sı nır üç ge nin de ki dağ-
lık böl ge ye sı ğın mış lar dır. Ana do lu’ ya bu ge ri dö nüş sü-
re cin de el bet te de ği şik din ve ırk la rın renk le ri ni
be ra be rin de ge tir miş ler di. An cak il ti ca et tik le ri dağ lık
böl ge de yüz yıl lar ca so yut lan mış bir ha yat tar zı ya şa mak
du ru mun da ka lan Nes tu ri ler nev ’i şah sı na mün ha sır bir
top lu luk hü vi ye ti ne bü rün müş ler dir. Bu top lu lu ğu ta-
nım la mak ta zor la nan Ba tı lı mis yo ner ler on la rı dağ lı
Kürt ler, Asur lu lar, Do ğu Sür ya ni ler, Ya hu di le rin Ka yıp
Boy la rı şek lin de isim len dir miş ler dir.9 Bu isim len dir me -
ler kon jonk tü rel ol du ğu için Nes tu ri le rin Türk ler’ le iliş-
ki si ne Ba tı lı lar ca as la te mas edil me miş tir. Kon jonk tür ise
Os man lı’ yı par ça la yıp Nes tu ri le ri ve di ğer azın lık la rı
müs ta kil dev let çik le re ayır ma yı ge rek ti ri yor du. Böy le
bir or tam da el bet te Nes tu ri ler’ le Türk ler ara sın da bir ak-
ra ba lı ğın, en azın dan kül tü rel ve ta rih sel bir te ma sın var-
lı ğın dan söz et me mek ak la ve po li ti ka ya uy gun du.

Dinî inanç la rı dik ka te alı na rak Kel da ni, Nes tu ri,
Sür ya ni ve ya Ya ku bi de nil di ğin de; do ğu Hı ris ti yan lı ğı
içe ri sin de ay rı ay rı mez hep ler ak la ge lir. Ara la rın da ki
Kris to lo jik (Hz. İsa’ nın ta bi a tı ile il gi li tar tış ma lar) ve
Ma ri yo lo jik (Hz. Mer yem ’in ta bi a tı ile il gi li tar tış ma lar)
fark lı lık la ra rağ men, I. Dün ya Sa va şı’n dan son ra hep si -
nin de, Ba tı lı lar ta ra fın dan; “Asur lu la r” ve ya “Asur Ki li -
se si ” di ye ad lan dı rıl ma ya baş lan dı ğı nı gö rü yo ruz. Böy le
bir isim len dir me den amaç la nan şey, do ğu Hı ris ti yan lı ğı
içe ri sin de ki dinî ay rı lık la rı ikin ci pla na ite rek, ırkî te-
mel le re da ya lı bir grup kim li ği oluş tur mak tı. Bu nun la
bir lik te, Hı ris ti yan ay dın la rın bir ke si mi ta ra fın dan vur-
gu la nan Asur lu kav ra mı, Tür ki ye’ de ki Hı ris ti yan lar ca ve
Müs lü man kom şu la rın ca he men he men hiç bi lin me -
mek te dir. Esa sen Nes tu ri kav ra mı için de ay nı şeyi söy-
le ye bi li riz. Mün te sip le rin ce Nes tu ri ke li me si nin
geç miş te ve gü nü müz de be ğe nil me me si nin se be bi, 431
yı lın da ki Efes Kon si li’n de ge nel ki li se den afo roz edil miş
olan Nes tur ’un kö tü ünü nün bir mi ras çı sı ola rak gö rül -
mek is te me yiş le ri dir.10 Ay rı ca Hı ris ti yan lık ta vah det fik-
ri ni ta kip eden Nes tu ri lik tir, di ğer mez hep le rin ço ğu
tes li sin et ki si al tın da kal mış lar dırk.11 Bi zim ka na a ti mi ze
gö re bu nun Nes tu ri li ğin geç miş te ve gü nü müz de faz la ca
te laf fuz edil me me sin de bü yük et ki si ol muş tur.

İLK DÖ NEM NES TU Rİ MİS YO NER Lİ Ğİ

Nes tu ri le rin gü nü mü ze ka dar tam ola rak ya zıl ma mış ve
muh te me len de hiç ya zı la ma ya cak il ginç bir ta rih le ri
var dır. Geç miş te so yut lan mış bir böl ge de ya şa ma la rı, di -
ğer Hı ris ti yan dok trin le rin den fark lı özel lik le ri, ikon-
la ra ayin le rin de ve ki li se le rin de yer ver me me le ri, ilk
gü nah dü şün ce si ni ve a’ raf inan cı nı red det me le ri, Ka-

to lik, Or to doks ve Er me ni ki li se le ri nin bir çok inanç la -
rı nı ka bul et me me le ri, çok önem li bir mis yo ner ka rak -
ter de ol ma la rı on la rın önem le etüt edil me si ge re ken
yön le ri dir. Bu ve ben ze ri özel lik le rin den do la yı ki mi
araş tı rı cı lar on lar için “As ya’ nın/Do ğu’ nun Pro tes tan la -
rı ” adı nı ver miş ler dir. O ka dar ki bu gi zem li özel lik le -
rin den do la yı A. Grant on la rın Ya hu di le rin ka yıp on
ka bi le sin den bi ri, ya ni Ya hu di kö ken li ol duk la rı nı ile ri
sür müş tür. O, bu ola sı Ya hu di kö ken le rin den do la yı on-
la rın çok er ken dö nem de Hı ris ti yan ol duk la rı nı ile ri
sür müş tür.12

An la şıl dı ğı üze re Nes tu ri li ğin en önem li özel lik le -
rin den bi ri si onun mis yo ner lik ka rak te ri ne sa hip ol ma -
sı dır. O bu özel li ğin den do la yı 3. yüz yıl dan 16. yüz yı la
ka dar İran ’a, Su ri ye’ ye, Arap Ya rı ma da sı’ na, Or ta As ya’ -
dan Çin ’e, Hin dis tan ’a ka dar ge niş bir ala na ya yıl mış, Ta-
tar lar/Mo ğol lar ara sın da önem li bir et ki ya rat mış tır.13

Nes tu ri mis yo ner li ği Bi zans ’ın ege men lik ala nın da ha-
re ket ser bes ti si bu la ma dı ğın dan do la yı do ğu ya doğ ru in-
ti şar et miş tir. El bet te Nes tu ri le ri do ğu ya iten fak tör
Bi zans Hı ris ti yan lı ğı nın on la ra uy gu la dı ğı mis yo ner lik
ve dış la ma ol muş tur.

Nes tu ri lik ve Mis yo ner lik ara sın da ki iliş ki yi bir kaç
açı dan de ğer len dir me zo run lu lu ğu bu lun mak ta dır.

a. Ta rih sel ola rak Nes tu ri le rin ma ruz kal dık la rı
mis yo ner lik,

b. Nes tu ri le rin biz zat de ruh te et tik le ri mis yo ner lik. 

Bu tas ni fin de ken di içe ri sin de ba zı bo yut la rı or ta -
ya çık mak ta dır. Ön ce lik le Nes tu ri le rin ma ruz kal dık la rı
mis yo ner lik fa a li yet le ri nin ken di din daş la rın dan, ya ni
Ba tı Hı ris ti yan lı ğın dan gel di ği ni tes pit et me li yiz. Bu nu
da Bi zans dö ne min de ve son ra sın da ol mak üze re iki ye
ayır ma mız icap eder. İstan bul ’un Türk ler ta ra fın dan fet-
he dil dik ten son ra ge nel de Os man lı top rak la rın da ya şa -
yan Hı ris ti yan teb ’a ve özel de de Nes tu ri ler fark lı Ka to lik
mis yo ner teş ki lat la rın ta ar ru zu na ma ruz kal mış lar dır.
Bun lar ge nel lik le Fran sis kan, Ciz vit ve Do mi ni kan mis-
yo ner le ri idi. Bu fa a li yet le rin so nu cun da Nes tu ri le rin bir
kıs mı ana göv de den ay rı la rak Ro ma’ ya bağ lan mış lar ve
bun la ra Kel da ni ler adı ve ril miş tir. Bu ırk bi lin ci nin öne
çı ka rı la rak Ba tı lı lar ca/Ka to lik ler ce Nes tu ri le rin par ça -
lan dı ğı ilk adım dı. Da ha son ra 19. yüz yıl da yi ne Ba tı lı -
lar/Pro tes tan lar Nes tu ri le ri Asur lu lar şek lin de tes mi ye
ede rek ikin ci ay rı lık çı to hu mu da at mış ol du lar. Uzun
yıl lar alan bu mis yo ner lik fa a li yet le ri ne bi da yet te Nes tu-
ri ler sı cak bak ma mış lar; ki mi za man ih ti laf lar ve düş-
man lık lar da or ta ya çık mış tır. Ni te kim bir Nes tu ri pat ri ği
bu mis yo ner le ri “kurt la ra ” ben zet miş tir.14
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16. yüz yıl da Pro tes tan lık or ta ya çı kıp, İngil te re ve
Ame ri ka’ nın si ya sal ve em per yal amaç la rı nın ara cı ol-
ma ya baş la dık tan son ra Nes tu ri le rin kar şı kar şı ya kal-
dık la rı mis yo ner lik dal ga sı ger çek an lam da on la rı bir yok
olu şa doğ ru sü rük le miş tir.15 Ba tı lı la rın za man za man
mis yo ner lik kam pan ya la rı ic ra et tik le ri bi lin mek te dir.
Bu kam pan ya la rın il ginç amaç la rı gö rü lür. Ör ne ğin Ba-
tı lı Ki li se le rin mis yon fa a li yet le ri nin, esas ola rak do ğu
Hı ris ti yan lı ğı na yo ğun laş tı ğı nı, böy le ce Ba tı lı dev let le rin
do ğu Hı ris ti yan la rı ara sın da müt te fik ler ka za na rak do-
ğu da nü fuz alan la rı ya rat ma ya ça lış tık la rı nı göz den ka-
çır ma mak ge re kir. Di ğer yan dan bu mis yo ner lik
fa a li yet le ri nin sa de ce si ya sal bir pro je de ğil, Ba tı’ nın gö-
zün de hü ma nist amaç lar ta şı dı ğı da ifa de edil mek te dir.
Bu bir an lam da Ba tı’ nın do ğu yu ay dın lat ma ça ba sı nın
bir ürü nüy dü. Ay rı ca bu ça ba lar, mis yo ner ler ba kı mın -
dan, ba tı ki li se le ri nin “sap kı n” ve “ca hi l” say dı ğı do ğu
Hı ris ti yan lı ğı na “doğ ru Hı ris ti yan lı ğı ” öğ ret me ve on la -
rı bu na ka zan ma nın da bir ara cı idi.16

Nes tu ri ler ce uy gu la nan mis yo ner li ğe ge lin ce; bu ilk
dö nem ler de sa de ce Hı ris ti yan ol ma yan la ra yö ne lik ol-
muş tur. İran, Or ta As ya, Çin ve Hin dis tan ’ı kap sa yan
Nes tu ri mis yo ner lik fa a li yet le ri bu na ör nek tir. 19. yüz-
yıl da ise Ba tı lı Pro tes tan mis yo ner ler ce Pro tes tan lı ğa ka-
zan dı rıl mış olan Nes tu ri le rin ken di mez hep daş la rı na
yö nelt tik le ri mis yo ner li ği de bu kap sam da de ğer len dir -
mek ye rin de olur.

Bi lin di ği gi bi Nes tu ri lik, 431 yı lın da Efes Kon si li’n -
de mah kum edil me sin den ve Ak de niz ül ke le rin de uğ ra -
dı ğı zu lüm den son ra Nes tu ri inanç men sup la rı Sa sa ni
İran ’ı na sı ğın dı ve mis yo ner lik ça lış ma la rı nı do ğu ya yö-
nelt ti. Nes tu ri li ğin Or ta As ya’ ya han gi ta rih te gir di ği ni
tam ola rak bil mi yo ruz; ama 635 yı lın da Çin ’e var mış ol-
du ğu kay nak lar da zik re di lir. Bu ra da pek ba şa rı lı ola ma -
dı ve var lı ğı nı uzun sü re ko ru ya ma dı. Bu na kar şı lık
Ta rım Böl ge si’ ne sağ lam bir bi çim de yer leş ti ve bu ra yı,
bü yük gö çe be top lu luk la rı yö nün de ha va ri lik mer ke zi
yap tı. Bun lar kar şı sın da Mo ğo lis tan’ da ka zan dı ğı ba şa rı -
la rı bi li yo ruz. Müs lü man kay nak lar 10. yüz yıl da Sin-ki -
ang ’da Hı ris ti yan top lu luk la rın bu lun du ğu nu be lir tir ve
Al man mis yo ner le ri de Tur fan’ da çok sa yı da Nes tu ri me -
tin el de et miş tir ki bu me tin ler Pel li ot ’un Be zek lik’ te
bul du ğu me tin le re uy gun düş mek te dir.17

Nes tu ri ler mis yo ner lik ala nın da son de re ce mo dern
bir yak la şım için dey di ler. Ne re de ye ni bir pis ko pos luk
kur sa lar, pro je de kü tüp ha ne si olan bir okul ve tıp hiz me -
ti ve re cek bir has ta ne de yer alı yor du. Nes tu ri ler tek nik
ye te nek le ri, bil gi le ri ve tıp ala nın da ki be ce ri le riy le he -
men dik kat çe ki yor lar dı. Mo dern mis yo ner ler gi bi on lar

da do ğu halk la rı ara sın da din sel ça lış ma yı eği tim ve sağ-
lık hiz met le riy le bir leş tir miş ler di.18 Nes tu ri li ği yay mak
ama cı ile Or ta As ya’ da bir çok mis yo ne rin gö rev al dı ğı nı
da bi li yo ruz. Bun lar dan ba zı la rı nın isim le ri ni kay nak lar
bi ze bil dir mek te dir. Ör ne ğin Ibas, bar su mas, A-Lo-pen, I.
Mar Aba (517-552) Ti mot heé (718-820), II I. Mar Ya ba la -
ha (1245-1317) ve Rab ban Ça u ma Nes tu ri mis yo ner le rin
ön de ge len le rin den idi.19

Nes tu ri lik 11. yüz yıl da Uy gur lar ara sın da Or ta As-
ya’ da al tın ça ğı nı ya şı yor du. Do ğal ola rak Nes tu ri lik ken-
di sin den ön ce ki Ma ni he izm ve Bu dizm ’den ba zı gö rüş ler
al mış ve on lar dan et ki len miş tir. Nes tu ri mis yo ner ler da -
ha çok ta cir Türk ler ara sın da et ki li olu yor du. Çün kü Bu-
dizm “mü kem mel lik yo lu na ayak ba san la ra ” al tın, gü müş
ve ka dın la ra do kun ma yı ya sak lı yor du. Bu se bep ten, eko-
no mi ha ya tı na ak tif şekil de ka tı lan din dar in san lar, ya-
şa ma ya ve ça lış ma ya en gel ol ma yan bir dinî ina nış
ara mak zo run day dı lar.20 Eği tim le ri ma nas tır lar da ya pı -
lan Nes tu ri mis yo ner ler bu ra lar da yak la şık üç yıl ge rek -
li eği ti mi al dık tan son ra sa ha ya iner ler di. 11. yüz yıl da
ya şa mış olan Bi ru ni de Su ri ye ve Ho ra san nü fu su nun ço-
ğu nun Nes tu ri ler den oluş tu ğu nu yaz mış tır. Nes tu ri mis-
yo ner ler Ka ray Türk le ri ara sın da da fa a li yet
gös ter miş ler dir.21

Ün lü sey yah Mar co Po lo da Se ye hat na me si’n de
Çin ’in ba zı şehir le rin de Türk Nes tu ri ler den bah se der ve
Sa ra cen le re rast la dı ğı nı zik re der. Cac han fu ken tin de
Nes tu ri Hı ris ti yan olan bir kı sım Türk ’ün dı şın da hal kın
ta ma mı nın put pe rest ol du ğu nu söy ler. Knjan fu şeh rin de
ise yi ne hal kın put pe rest ol du ğu nu an cak bu ra da Nes tu -
ri Türk ler den ve Sa ra cen le rin de bu lun du ğu nu ifa de et-
mek te dir.22

Méli koff ’a gö re, din sel gö rüş açı sın dan, Ma ve ra ün -
ne hir gi bi Tür kis tan da, inanç la rın üst üs te yı ğıl dı ğı böl-
ge ler için de idi. Zer düşt lük, Ma ni he izm, Bu dizm ve
Nes tu ri lik bu ra lar da ge liş miş ti ve bu ina nış lar ön ce lik le
kent ler de ya yıl mak tay dı. Öy le ki, Hu la gu Han ’ın ka rı sı
da da hil ol mak üze re Mo ğol lar ’ın ço ğu Nes tu ri ina nı şı na
geç miş ti. Hat ta Türk Nes tu ri li ğin de Bu da cı et ki ler le
oluş muş bir ye ni den be den leş me dü şün ce si var dır.23 Tur-
fan böl ge si me tin le ri, Ye di su böl ge sin de bu lu nan ve Sür-
ya ni al fa be si ile ya zıl mış Türk çe Nes tu ri me zar taş la rı
ki ta be le ri ve Or ta As ya Hı ris ti yan ka bi le le riy le il gi li ta-
ri hi bel ge ler bu lun mak ta ve bu eser ler de İsa ve Mer yem
Hun ti pin de tem sil edil miş tir.24 Gay ret li mis yo ner le ri sa-
ye sin de Nes tu ri lik Or ta As ya’ da ya yıl mış, çe şit li böl ge -
ler de teş ki lat la na rak Ma ve ra ün ne hir ’e İsla mi yet ’in
gir me sin den son ra bi le var lı ğı nı de vam et tir miş tir. Or ta
As ya’ da yer le şik ki li se ler ya nın da ça dır ki li se ler de ku ran



Nes tu ri ler, 530 yı lı na doğ ru He rat ve Se mer kant ’ta met-
ro po lit lik ler oluş tur muş lar dır. 12. yüz yıl da ise Bü yük
Boz kır’ da gö çe be le rin ya rı dan ço ğu Nes tu ri Hı ris ti yan lı -
ğı ka bul et miş, an cak Bay kal öte si ve do ğu Mo ğo lis tan’ -
da ki Mo ğol lar ken di ba ğım sız din le rin de kal mış lar dı.25

Da ha son ra Ti mur ’un Hı ris ti yan la rın ço ğun luk ta
ol duk la rı böl ge le ri fet hi, söz ko nu su böl ge ler de ki Nes-
tu ri var lı ğı nı cid di bi çim de et ki le di ve ne ti ce de Nes tu ri -
ler es ki güç le ri ni kay be de rek bu de fa da Ana do lu’ ya
doğ ru tek rar bir gö çe baş la dı lar. Uluğ Bey za ma nın da ya -
ni 15. yüz yıl da ar tık Nes tu ri le rin Or ta As ya ve özel lik le
de Se mer kant ’ta var lık la rı son bul muş tur.26 Za ten Hı ris -
ti yan lı ğın tev hit il ke si ni ken di le ri ne pren sip edin miş
olan Nes tu ri ler, İslam di ni nin zu hu ru ve kı sa za man da
do ğu ya ve Ba tı’ ya ya yıl ma sıy la et kin lik le ri ni yi tir miş ler,
bir kıs mı Müs lü man laş mış, bir kıs mı da Mo ğol is ti la la rı
ne de niy le da ğıl mış ve Tür ki ye, İran ve Irak’ ta ki dağ lık
böl ge le re sı ğın mış lar dır.

19. yüz yı la ge lin ce ye ka dar Os man lı Dev le ti içe ri -
sin de cid di bir so run la kar şı laş ma dan ya şa yan Nes tu ri ler,
di ğer azın lık lar gi bi bu yüz yıl la bir lik te Ba tı lı mis yo ner
grup la rın fa a li yet le riy le ma ruz kal mış lar dır. Os man lı’ nın
has sas du ru mun dan is ti fa de et me yo lu nu en iyi şekil de
kul la nan Ame ri kan, İngi liz, Fran sız, Rus ve za man za -
man da Al man mis yo ner ler di ni gö rü nüm lü, la kin si ya si
içe rik li ve ken di dev let le rin den des tek gö ren ça lış ma la rı
so nu cun da Nes tu ri le rin ak lı nı çel me yi ba şar mış lar dır.

Os man lı Dev le ti’n de Nes tu ri ler ge nel lik le dağ lık
böl ge ler de ya şa dık la rı için za man la mer kez den so yut -
lan mış lar, bu nun so nu cun da ise yok sul ve yok sun du ru -
ma düş müş ler dir. O dö nem de ki mis yo ner le rin
ifa de le ri ne gö re Nes tu ri ler, bir çift öküz kar şı lı ğın da
mez hep le ri ni de ğiş ti rir ler di.27 Os man lı Dev le ti’n de ya-
şa yan Nes tu ri ler ova da ki ler ve dağ da ki ler ol mak üze re
iki kıs ma ay rıl mış, bun lar za man za man ken di ara la rın -
da, ki mi za man da Os man lı Dev le ti ile an laş maz lık la ra
düş müş ler dir. An cak bu an laş maz lık lar hiç bir za man
kan lı kal kış ma la ra var ma mış tır. Ma ma fih 1800’lü yıl la -
rın baş la rın dan iti ba ren Ba tı lı Pro tes tan mis yo ner ler
Nes tu ri inan cı na sa hip bu in san la rı bir ırk te me lin de bir-
leş ti re rek ken di emel le ri ne alet et me ye ni yet et miş ler ve
bu giz li emel ler yüz yı lın son la rı na doğ ru ze hir li so nuç -
la rı nı ver me ye baş la mış tır. Kı sa ca Do ğu’ nun ilk tev hit çi
Nes tu ri mis yo ner le ri bu se fer Ba tı lı tes lis çi Pro tes tan
mis yo ner le rin pen çe le ri ne düş müş ler ve ken di hu zur la -
rı nı, top rak la rı nı ve ta rih le ri ni ha yal le re kur ban et miş -
ler dir. Böy le ce Hı ris ti yan lı ğın ilk dö nem le rin de ha tı rı
sa yı lır bir sa yı ya ula şan Nes tu ri ler da ha son ra ki dö nem -
ler de de ği şik ne den ler le sa yı sal, din sel ve kül tü rel et kin-
lik le ri ni yi tir miş ler dir.

SON DÖ NEM NES TU Rİ MİS YO NER Lİ Ğİ

Gü nü müz de Tür ki ye Cum hu ri ye ti’n de ken di le ri ni Nes-
tu ri ola rak isim len di ren bir top lu luk ol ma dı ğı gi bi, Nes-
tu ri ler ce ifa edi len bir mis yo ner lik ten de bah se di le mez.
Bu ara da yi ne bi zim tes pit le ri mi ze gö re Tür ki ye’ de Nes-
tu ri le re ait her han gi bir ki li se, va kıf, der nek, der gi ve ya
ga ze te de bu lun ma mak ta dır. An cak Tür ki ye dı şın da ya-
şa yan ve ken di le ri ni Asur lu üst kim li ğiy le ta nım la yan
ki mi Sür ya ni, Kel da ni ve Nes tu ri ler de ği şik me tot lar la
Pro tes tan mis yo ner li ği nin fa a li yet le ri ne ka tıl mak ta dır -
lar. Der gi, ga ze te, in ter net, sem poz yum, kon fe rans, spor-
tif et kin lik ler ve si ya sal di ya log lar la Asur lu kim li ği ni
dün ya ya du yur mak için yo ğun bir ça lış ma için de ol duk -
la rı bi lin mek te dir. Nes tu ri kav ra mı nı geç miş te is tih faf
ede rek kul lan dır ma yan Ba tı lı lar gü nü müz de de ken di
ego su nu tat min ve müs tak bel amaç la rı için Asur/lu kav-
ra mı nı ile ri sü re rek Nes tu ri Hı ris ti yan lık an la yı şı nı ta-
ma men gör mez den gel mek te, onun do ğu ya ait kül tü rel
zen gin lik le ri ni yok et mek te dir.

Ken di le ri ni Asurî ola rak ta nım la yan ve de ği şik
mez hep ler den olu şan (Sür ya ni, Kel da ni, Nas tu ri, Ya ku -
bi vs.) bir grup, son za man lar da Os man lı Dev le ti’ nin Sür-
ya ni le re de soy kı rım uy gu lan dı ğı nı ile ri sür mek te dir.
Bun la rın ara sın da Er me ni kö ken li Sür ya ni le rin var lı ğın -
dan söz edil mek te ve bun la rın Av ru pa’ ya göç et miş olan
di ğer grup lar la (Er me ni ör güt le ri, PKK, ki mi mis yo ner
ku ru luş lar) ve Av ru pa’ nın yer li po li ti ka cı la rıy la ya kın
bir te mas ta bu lun duk la rı bi lin mek te dir.28

Az ön ce de ifa de et ti ği miz gi bi ha li ha zır da Tür ki -
ye’ de Nes tu ri adıy la ic ra edi len bir mis yo ner lik ol ma -
mak la bir lik te özel lik le Av ru pa ve Ame ri ka’ da ya şa yan
ve ki mi Nes tu ri ler in ter net or ta mın da da de ği şik fa a li -
yet ler gös ter mek te dir ler. Tür ki ye’ de ki Hı ris ti yan va tan -
daş la rı mı zın ço ğun lu ğu nun red det tik le ri sa nal bir
Kel da ni-Asur soy kı rı mı pro pa gan da sı nı ha ra ret le sa vu -
nan si te ler gö ze çarp mak ta dır. Bun lar dan an la şıl dı ğı ka-
da rıy la sa nal Asur lu et nik kim li ği de son yıl lar da
mu hay yel ve mü ba la ğa lı soy kı rım ker va nı na ka tıl mış tır.
“Sey fo ” adı nı ver dik le ri söz de soy kı rım da gü ya 750 bin
Asur lu, 400 bin Yu nan lı ve 1.5 mil yon Er me ni kat le dil -
miş tir. Bu söz de soy kı rım ker va nı nın (ha yalî Er me ni,
Sür ya ni/Nas tu ri, Rum/Pon tus soy kı rım la rı) ar ka sın da ki
et kin güç le rin ara sın da mis yo ner teş ki lat la rın ol du ğu
söy le ne bi lir.29

Nes tu ri ler bi lin di ği üze re 19 ve 20. yüz yı lın baş la -
rın da Rus, Ame ri kan, İngi liz ve Fran sız mis yo ner ör güt -
le rin ce kış kır tıl mış lar ve Os man lı’ ya kar şı
ayak lan mış lar dır. Bir çok Nes tu ri, Ame ri ka’ ya yük sek öğ-
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re nim için gön de ril miş, bun la rın bir ço ğu bi rer Pro tes -
tan Ame ri kan tem sil ci si ola rak ge ri dön müş ler dir. Dış
güç le rin Nes tu ri le ri Türk le re kar şı kış kırt ma la rı Tür ki ye
Cum hu ri ye ti ku rul duk tan son ra da de vam et miş, bel li
bir sü re ara ve ril dik ten son ra özel lik le Av ru pa Bir li ği’ ne
gi riş sü re ci ile bir lik te tek rar gün de me ge ti ril miş tir. Ni-
te kim 2006 yı lın da Fran sa’ da söz de soy kı rım anı tı açı lır -
ken şu id di a lı ifa de ler kul la nıl mış tır: “Tür ki ye, Er me ni
ve Asu ri-Kel da ni soy kı rı mı nı ka bul et me di ği sü re ce,
AB’ ye as la üye ola ma ya cak tır; Hakkâri ve Bo tan ’a ay nı
anıt tan di kil di ği za man Kel da ni top lu mu nun acı sı bi raz
ha fif le ye cek ti r”.30 Bu tarz pro pa gan da ya yö ne lik bil gi ler
şu si te de yer al mak ta dır: http://www.ai na.org/ (Ass yri -
an In ter na ti o nal News Agency).

Nes tu ri ler le il gi li di ğer web si te le ri de şun lar dır: 

http://www.nes to ri an.org/

http://www.nes to ri an.net/

http://www.ass yri a on li ne.com/

http://www.fur ko no.com31

Bi rin ci Dün ya sa va şı so nun da ço ğun luk la Irak’ ta ol -
mak üze re dün ya nın de ği şik yer le rin de ya şa ma ya de vam
eden Nes tu ri ler ma a le sef sa yı sal, din sel ve kül tü rel et kin -
lik le ri ni yi tir me ye yüz tut muş lar dır. Son za man la ra ka dar
Irak’ ta ki en ka la ba lık nü fu sa sa hip olan Hı ris ti yan top lu luk
Nes tu ri ler ol ma sı na rağ men ar tık sa yı la rı iyi ce azal mış,
dün ya nın de ği şik yer le ri ne da ğıl mış lar dır. Özel lik le Ba tı
ül ke le rin de ya şa yan Nes tu ri ler ade ta ta rih sel ha fı za la rı nı
ve bi linç le ri ni yi tir miş çe si ne Ba tı lı mis yo ner le rin oyun la -
rı na gel me teh li ke si ile kar şı kar şı ya dır lar. Yüz yıl lar dır ba -
tı ki li se si nin bas kı sıy la ken di öz gün isim le ri olan Nes tu ri
ni te le me si ni bi le kul lan mak tan çe ki nen ve bu saf inanç lı
in san lar, ma a le sef Türk ve Tür ki ye düş man lı ğı he de fin de
Asu ri uy dur ma ve tak ma adıy la poh poh lan mak ta dır lar.

Bu an lam da çok az sa yı da Kel da ni ve Sür ya ni inan-
cı na sa hip yurt ta şı mı zın ki mi Pro tes tan ki li se le rin de mis-
yo ner lik yap tık la rı na ta nık olun mak ta dır. Bun lar bil has sa
ba tı ül ke le riy le sı kı te ma sı olan ki şi ler ola rak öne çık mak-
ta dır. Ni te kim bi zim bir Pro tes tan ki li se sin de ta nış tı ğı -
mız bir yurt ta şı mız ken di si nin Kel da ni/Sür ya ni
ol du ğu nu, yıl lar ca Al man ya’ da kal dı ğı nı ve şim di Ye ni
Ha va ri ler Ki li se si’ ne men sup ol du ğu nu söy le dik ten son -
ra, ta rih te Müs lü man la rın ve son yüz yıl lar da da Türk le -
rin zul mü ne uğ ra dık la rı nı id di a et miş tir. Ken di si ne
ta rih sel ger çek le rin böy le ol ma dı ğı nı izah et me miz den
son ra özür di le miş ve şayet Türk le rin ve Müs lü man la rın
do ğu Hı ris ti yan la rı nı yok ol mak tan kur tar dık la rı nı iti raf
et mek du ru mun da kal mış tır.

Bu ra dan şu so nu ca ulaş mak müm kün dür: Özel lik le
Tür ki ye’ den şu ve ya bu se bep le göç et miş olan Nes tu ri,
Sür ya ni, Kel da ni va tan daş la rı mı zın bir kıs mı za man la gur-
be tin ve göz ka maş tı rı cı ba tı uy gar lı ğı nın ve onun olum-
suz Türk/iye aleyh ta rı pro pa gan da sı nın et ki siy le kör bir
düş man lı ğın ağı na düş mek te dir ler. On la rı bil gi len dir mek,
bi linç len dir mek ve il gi len mek bi zim dev le ti mi zin ve in-
sa nı mı zın önem li gö rev le rin den bi ri si dir. Ta ri hi ger çek -
ler le yüz de yüz zıt ol sa bi le “bir in sa na kırk gün de li
der sen de li olu r” ata sö zün de ol du ğu gi bi, her an bel li bir
pro pa gan da nın et ki sin de ka lan in san lar mu ha lif bir po zis-
yon ta kın mak ta dır lar. Bu nun önü ne geç mek için han gi
din den, mez hep ten ve ya ırk tan olur sa ol sun Ba tı’ ya göç
et miş in san la rı mız la il gi len me ye de vam edil me li dir. Zi ra
ken di le ri ni Asu ri, Kel da ni, Sür ya ni vb. şekil de ni te len di -
ren ba zı Nes tu ri ler bi le rek ve ya bil me ye rek em per ya list
mis yo ner li ğin dü men su yu na gi re bil mek te dir ler. Bu in-
san lar han gi ırka ait ol duk la rı nı tar tı şa bi lir ler. Çün kü ilk
dö nem ler den iti ba ren Ya hu di, Asu ri, Fa ri si, Türk, Kürt,
Sür ya ni, Çin ve Hint et nik un sur lar bu inan cın renk le ri
idi ler. An cak hiç bir za man Nes tu ri inan cı na sa hip ol duk -
la rı nı unut ma ma lı dır lar. Nes tu ri li ğin te me li ise ba tı kar şıt-
lı ğı üze ri ne in şa edil mek zo run da dır. Ne ya zık ki sa de ce
Do ğu’ nun bu en ka dim Hı ris ti yan la rı olan Nes tu ri ler Tür-
ki ye’ de de ğil, do ğu Hı ris ti yan lı ğı bir bü tün ola rak Or ta -
do ğu’ da top yekûn yok ol ma teh li ke si ile kar şı kar şı ya dır.
Or ta do ğu Hı ris ti yan lı ğı do ğup bü yü dü ğü coğ raf ya da Müs-
lü man ida re ci le rin di ra yet siz lik le ri, bağ naz lık la rı ile ba tı
Pro tes tan lı ğı nın kıs ka cı ara sın da can çe kiş mek te dir.

SO NUÇ VE DE ĞER LEN DİR ME

Ül ke miz de şu an da doğ ru dan “Nes tu ri le re ” bağ lı bir mis-
yo ner lik fa a li ye tin den bah se de me yiz. Esa sen dün ya da da
ay nı şeyin ge çer li ol du ğu nu söy le ye bi li riz. An cak eğer
Nes tu ri ke li me si ne Kel da ni, Sür ya ni ve Asu ri le ri de kap-
sa ya cak bir an lam yük ler sek Tür ki ye’ ye yö ne lik bir Nes-
tu ri mis yo ner li ğin den söz edi le bi lir. Bu mis yo ner lik de
ev ve le mir de es ki den be ri Tür ki ye’ de ya şa mak ta olan Hı-
ris ti yan lar dan de ğil, Ba tı’ ya göç et miş olan lar dan kay-
nak lan mak ta dır.

Do ğu Hı ris ti yan lı ğı ile il gi li kav ram kar ga şa sı nın bir
an ön ce gi de ril me si za ru ri dir. Bu nun için ta rih ten gü nü-
mü ze ka dar do ğu Hı ris ti yan lı ğı nın men su bu ola rak ya şa-
yan la rın ken di le ri ni “açık-se çi k” ta nım la ma la rı
üzer le ri ne dü şen ta ri hi ve bi lim sel bir gö rev dir. Gü nü -
müz de kav ram kar ga şa sı o ka dar yay gın dır ki ço ğu de fa
Kel da ni, Asu ri, Ara mi, Ba bil, Sür ya ni, Nes tu ri, Ya ku bi,
Mel kit, Ma ru ni, Ma la bar kav ram la rı bir bi ri nin ye ri ne
kul la nıl mak ta, bu kav ram lar âde ta kon duk la rı ka bın şek-
li ni alan bir sı vı gi bi ve ya el le tu tu la maz bir ci va şek li ni
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DİPNOTLAR

al mak ta dır. Ör ne ğin ta rih sel ola rak Kel da ni, Asu ri, Ara -
mi, Ba bil, Ni no va kav ram la rı nın Hı ris ti yan lık la bir iliş-
ki si yok tur. An cak di as po ra da ki Do ğu lu Hı ris ti yan la rın
en çok kul lan dık la rı kav ram lar da bun lar dır. Do ğu Hı ris-
ti yan lı ğı ile doğ ru dan iliş ki si olan Sür ya ni, Nes tu ri, Ya-
ku bi, Mel kit, Ma ru ni, Ma la bar kav ram la rı ise nis pe ten
ikin ci sı nıf mu a me le si gör mek te dir ler. Bi rin ci ler de ırk
ve ikin ci ler de ise din ve mez hep öne çık mak ta dır.

Nes tu ri kav ra mı nın ar tık sos yal ha yat tan çe kil miş
ve ki tap say fa la rın da kal ma ya mah kum edil miş ol ma sı
üzün tü ve ri ci dir. Bu nun ne den le ri üze rin de her kes dü-
şün me li dir. Bu kav ra mın muh te va sıy la bir lik te ya şa tıl -
ma sı ön ce lik le “biz Asu ri, Kel da ni ve ya Sür ya ni’ yi z”
di yen le re düş mek te dir. Da ha son ra da so rum lu luk Müs-
lü man ’ıy la ve Hı ris ti yan ’ıy la bü tün il gi li le re düş mek te -
dir ka na a tin de yiz.


