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ÖNSÖZ 
 

Bugün Kazakistan topraklarında yaşayan halk 8. asrın ortalarından itibaren İslam’a 

girmiş ve günümüze kadar da bu inançlarını muhafaza etmişlerdir. Fakat 18. asırdan 

itibaren Rus Çarlık rejimi ve 20. asırdaki Sovyet hâkimiyeti dönemlerinde 

ibadethanelerin kapatılması ve dini eğitimin yasaklanması sebebiyle inancını muhafaza 

eden Kazaklar ibadetlerini gizli olarak yapabilmişlerdir.  

Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlık kazanmasını müteakip hazırladığı anayasanın 

12. maddesinde “Cumhuriyet vatandaşına her yönüyle kendi dini inancını seçme, 

başkalarına tebliğ etme ve inancına uygun yaşama hakkı verilmiştir” denilmektedir. Buna 

göre genel olarak devlet bütün dinlere karşı aynı mesafededir, yani tarafsızdır. Dini 

teşkilatlar siyasete karışamazlar. Herkesin inanç özgürlüğü ve dinini tebliğ etme hakkı 

vardır. 

İşte bu bağımsızlık sonrası demokrasi ve hürriyet ortamında Hıristiyanlar insanların 

cehaletinden yararlanarak, onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek 

istemektedirler.    

Bugünlerde Kazakistan’da Hıristiyan dininin her üç akımı, yani Katolik, Ortodoks 

ve Protestan mezhepleri faaliyetlerini sürdürmektedirler.   

Bunların dışında birçok tarikat ve özellikle bazı doğu inançları Kazakistan’da 

dinlerini serbestçe hem yaşama hem tebliğ etme fırsatı bulmuştur.   

Fakat bugün misyonerlik denilince akla Hıristiyan misyonerliği gelmektedir. Biz bu 

çalışmada Kazakistan’daki Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerine öncelik verdik. Ancak 

yayılmaya açık olan diğer dinlerle tarikatların faaliyetleri üzerinde de bir miktar durmaya 

çalıştık.  

Bu bağlamda birinci bölümü misyonerlik ve Hıristiyan misyonerliği tarihçesine 

tahsis ettik. İkinci bölümde Hıristiyanlığın üç büyük mezhebinin Kazakistan’daki 

faaliyetleri üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde diğer din ve tarikatların faaliyetlerini 

işledik. Dördüncü bölüme de Kazakistan’daki dini makamların ve halkın misyonerlik 

faaliyetlerine yönelik tutumunu yazarak konuyu tamamlamaya çalıştık.  
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Türkiye ve Kazakistan’da bu konuda müstakil bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu 

açıdan bizim araştırmamız ilk olmaktadır. Kazakistan’daki misyonerler ve onların 

faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi veren kaynakların az olması, bu alanda yapılmış 

çalışmaların olmaması gibi nedenlerden dolayı elbette eksiklikler olacaktır.  

Bu araştırmada yardımlarını esirgemeyen danışman hocalarım Ahmet ARAS Bey’e, 

Mehmet ŞAHİN Bey’e, konuyu seçmede yardımcı olan Bölüm Başkanı Mehmet AYDIN 

Beyefendi’ye, kendi tecrübelerini paylaşarak yönlendiren Durmuş ARIK Bey’e, 

Kazakistan’da bu konuya ışık tutabilecek incelemelerini paylaşarak yol gösteren İvanov 
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GİRİŞ 
 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAZAKİSTAN’DA DİN 

 

1. KAZAKİSTAN’DA DİNİ DURUM 

1.1 Kazakların İnançları Üzerine Genel Bir Değerlendirme                           

Kazaklar Orta Asya bölgesinde yaşayan diğer milletler gibi çeşitli milli ve evrensel 

dinlerle temasta bulunmuşlardır. Eski Türk boylarında merkez bir yer alan Teňir (Tanrı) 

inancı Kazakların da inancını oluşturmuştu1. Teňir itikadının esaslarını biz eski Çin 

kaynaklarından ve Orhon Enisey kitabelerinden öğreniyoruz.  Teňir (Tanrı) inancının 

izlerini Kazak dilindeki bazı kelime ve adlandırmalarda da görmek mümkündür. 

Örneğin Tian-Şan dağları “Tanrı dağları”, onun en yüksek zirvesi de  “Han Teňiri” 

diye isimlendirilmiştir, Hunlar kendi liderlerini “Teňir kutu”, yani Teňir tarafından 

kutsallık alan insan diye hitap etmiştir.  

Fakat Teňir’in kim olduğuna, onun sıfatlarının ne olduğuna dair yanlış fikirler 

ortaya atılmıştır. Meşhur Türk âlimi Mahmut Kaşgari 1074 yılında yazmayı tamamladığı 

“Türk sözlüğü” kitabında şunları dile getiriyor: “Teňir. Ulu Teňir. Bu kahrolası kâfirler 

semaya “Teňgi: Teňir” derler. Onlar gözlerine büyük görünen bütün şeylere, mesela 

yüksek dağa, yüksek ağaçlara da  “Teňgi: Teňir” derler. Çünkü onlara taparlar. Onların 

hatalarından Teňir bizi korusun”2 

Buna göre Mahmut Kaşgari Teňir’i gök diye adlandırmaya karşı. Ve Teňir’in 

dışındaki şeyleri ona sıfat olarak takmaya karşıdır. Ona göre Teňir uludur. Ululuğun sırrı 

ise sadece Teňir’in kendisine malumdur. İnsan onun yüceliğini kavrayamadığı için ulu 

demekle yetinir.   

Büyük Türk şairi Kültekin’in şiirlerinde de Teňir kavramı şu şekilde yer alıyor: 

Biyikte Kök Teňiri,  (Yukarıda Gök Teňiri,) 

Tömende kara jer jaralğanda (Ve aşağıda kara yer yaratıldığında, ) 

Ekeuiniň arasında adam balası jaratılğan.. (İkisinin arasında insanoğlu 

yaratılmıştır.) 

                                                 
1 Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; «Дінтану негіздері»,  Алматы, «Білім» 2003, 55-б. 
  G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, “Teoloji esasları”,  Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 55 
2 Kaшғари, Махмұт: “Түрік Сөздігі”. III-том, “Хат” баспасы, Алматы1998, 504,505-б 
   Mahmut Kaşgari, Türk Sözlüğü, Almatı, “Hat” Yay.,   1998, III. Cilt, s. 504–505  
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Yani buna göre Türklerin anlayışında Teňir kutsaldır, ama Yaratıcı değildir. Çünkü 

aynen yer ve insan gibi o da yaratılmıştır. 

Teňir dininin birtakım ibadet ve örfleri mevcut olmakla birlikte Türkler onların 

uygulanacağı bir tapınak inşa etmemiştir.3 

Bununla birlikte halk kesimi içinde Teňir’in yanı sıra ataların ruhuna, güneşe, aya, 

yıldızlara vb. şeylere tapınma derecesinde saygı gösterildiğini tespit etmek zor değil. 

Göçebe hayat sürerek ve durmadan yer değiştirerek yaşamaya alışan Kazaklar, tarihi 

süreç içerisinde inanç olarak bir çizgide kalmamış, Şamanizm, Budizm ve Nesturi 

Hıristiyanlığı ile kısmen temasta bulunduktan sonra en sonunda toptan İslam dinine 

girmişlerdir. Kazaklar Müslüman olduktan sonra da Teňir (Tanrı) kelimesi İslamiyet’teki 

“Allah” lafzıyla aynı anlamda kullanılmaya devam etmiş ve bugüne kadar kullanılmıştır.4 

Kazaklar, dini tarihleri içerisinde, çok eski dönemlerden itibaren tabiatta birtakım 

güçlerin bulunduğuna inanıyor ve onları kutsallaştırıyorlardı. Kazaklar, tabiatta mevcut 

ateş, dağ, ağaç, su, kaya vb. varlıkların birer ruhunun bulunduğunu tasavvur 

etmektedirler. Hatta bu ruhlar iyilik verenler “kiyeler” ve kötülük getirenler “kesirler” 

şeklinde ikiye de ayrılmıştır. Kazakların eski inançlarında büyük başlı hayvanın sahipleri 

ve “kiyeleri” olmuştu. Zaman zaman hayvanların sahipleri bu kiyeler’e dua ve şükürde 

bulunmaktadır. Mesela: Koyunun kiyesi “Şopan ata”, atın kiyesi “Kambar ata”, devenin 

kiyesi “Oysıl kara”, sığırın kiyesi “Zengi baba” ve keçinin kiyesi “Şekşek ata”dır. 

Öte yandan, bizzat Gök – Tanrıyı, Göğün Ruhu şeklinde kabul eden anlayış da 

mevcuttur. Güneş, ay, yıldız, gök gürültüsü, şimşek birer kutsal ve semavi ruh şeklinde 

tasavvur edilmekteydi. Kazaklar güneş ve ayı iki kardeş telakki ediyor ve onlara tanrısal 

güçler izafe ediyorlar. Bundan dolayı “Ayıň tuwsın oňıňnan, juldızıň tuwsın solıňnan 

(Ayın doğsun sağından, yıldızın doğsun solundan)” diye iyi dilekte bulunulmaktadır. 

Yaşlılar yeni ay gördüğünde “ay gördük esenlik gördük, yeni ayda kutsa, eski ayda 

esirge” diye dua ederler. Aya, güneşe bakarak abdest almazlar. Her bir insanın kendi 

yıldızı olduğuna inanılır, birisi öldüğünde “onun yıldızı kaydı” derler. Birisinin 

zenginliği artıp, şan şerefi yükselirse “yıldızı parlak derler”, ama zenginliği elden gidip, 

şan şerefine toz konarsa “yıldızı ters doğdu” derler. İki kişi birbiriyle anlaşamazsa 

                                                 
3 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 57-б. 
  “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 57 
4 Zeyneş İsmail, “ Kazakların kültürü”, Yeni Türkiye yayınları, Ankara 2002, s. 321  
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“onların yıldızı zıt” derler. Bazı hastaları yıldıza bakarak tedavi ederler. Kazaklar 

arasında çeşitli gök isimleri arasından güneş ve ayı takiben en fazla kutsal ve dini bir 

anlam ve önem arz eden Venüs, yani Çolpan yıldızı olmuştur.5 

Ateş ailenin simgesi olarak sayılmaktadır. Aile manasında “otbası”(ateş başı); 

Benim evim anlamında “ot jaqqan jerim”(ateş tüttüren yerim); bir ev anlamında “bir 

tütün”(bir ateş tüten yer); gibi kalıplaşmış söz ve cümlelerde geçen “ot” (ateş) aile 

anlamındadır.  

Gelin baba ocağına ilk defa geldiğinde ateş üzerine yağ koyup selam ettirir. Bir yaşlı 

hanım yağla alev alev yanan ateşe bakarak “ateş ana, yağ ana yardımcı ol” diye dua 

eder. Kazaklarda hastaları, pis şeyleri kötü ruhlardan temizlemek amacıyla yapılan 

“alastav” (alaslama) uygulaması hala devam etmektedir. “Alas-alas, bütün beladan 

koru” gibi dilekler söylenir.6 

Kazaklar tarihleri boyunca büyüklere saygı göstermiş ve çoğu zaman ölmüş 

atalarının ruhları için kurbanlar suna gelmişlerdir. Kazakların eski inancına göre insanlar 

öldükten sonra bir ruha, evliyalar ise kudretli ruha dönüşür. Çoluk çocukları, akrabaları 

onun cenazesini, defnesini, yedisini, kırkını ve yıllık aşını iyi şekilde gerçekleştirirse, 

geride kalanlar iyi hayat geçirir, atalar ruhu bu dünyadaki evlatlarına, akrabalarına daima 

yardım eder.  “Öli razı bolmay, tiri bayımaydı” (Ölenler razı olmadan, yaşayanlar zengin 

olmaz) gibi atasözü bunu anlatmaktadır. Hayatta olan insanın şansı dönüp, zenginleşirse 

veya şerefi yükselirse “Atalar ruhu destekledi” diye bakarlar. Hatta bir boy veya bir 

kavim savaştaki zaferini ulu şahsiyetlerin ruhunun desteklemesine bağlar. Bundan dolayı 

Kazaklar arasında ünlü Hanların, Beylerin, Kahramanların isimleri ulusun veya bir boyun 

“uran”ına (slogan, parola) dönüşmüştür. Bu uranları sadece savaşlarda değil, toy 

şenliklerinde, at yarışlarında, güreşte bağırarak söylerler. Kazaklarda bu inanç 

evliyaların, erenlerin ve büyük şehitlerin mezar ve türbelerini ziyaret ve onlara dua, adak 

ve dilekte bulunma şeklinde varlığını hala sürdürmektedir.7  

Kazaklar arasında fal açıp gelecek hakkında yorum yapmak, hayvanları başka 

birisine satarken atının yüğeni’ni, devenin buyda’sını8, kartal ile şahinin tomağa’sını9, itin 

                                                 
5 İsmail Zeyneş  a.g.e. s. 323 
6 İsmail Zeyneş a.g.e. s. 324 
7 İsmail Zeyneş  a.g.e. s. 325 
8 Buyda: deveyi çekmek için burnunun deliğinden bağlanan yünlü bir nesne. 
9 Tomağa: kartalın gözünü kapatması için başına giydirilen deriden yapılmış nesne 
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qarğı’sını10 kendisi almak, kurdun topuğunu, hayvanını keri jilik’ini11 kutsal saymak, 

rüyaya inanmak vb. uygulamalar mevcuttur. Bunların hepsi Şamanizmle ilgili olsa da, 

uzun tarihi süreç içerisinde Kazakların gelenek görenekleri haline gelmiştir. Falcılık 

Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü Lüğat-it Türk’te “falcılık, kâhinlik bir kimsenin 

gönlündekini bilmek” olarak açıklanmıştır.12 

Kazaklarda değişik falcılık türleri vardır. Koyun tezekleri veya mısır, fasulye gibi 

şeylerle fal bakanlara “qumalaqşı”, koyunun kürekkemiğine bakarak gaipten haber 

verenlere “boljağış”, avucun çizgisine, yüz hatlarına, kaşlarına, alına, gözüne bakıp kader 

hakkında tahmin söyleyen kişiye “kuşunaş”, değişik nesnelerden yola çıkarak fala 

bakanlara ise “ırımcı” adı verilir. Bunlardan ‘Qumalakşılıq’ meslek olarak 

yapılmaktadır.13 

Çeşitli dinleri deneyen Kazaklar 8. asırda İslam’la şereflendi. 751 yılında Türklerle 

Arapların Çin askerinin saldırılarına karşı birleştikleri Talas Meydan Muharebesinden 

sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlar. X-XII yüzyıllarda Kazak 

toprağının güneyi ve Yedisu bölgesindeki boylar İslamiyet’i kabul ettiler. Ondan sonra 

İslam Kazakistan’ın diğer bölgelerine yayıldı. Batılı araştırıcılara göre Kazakların 

İslamiyet’e girişi XVIII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanmıştır.14  

Alman asıllı Rus Türkolog Wılhelm Radloff, XIX.  asırda Kazakların dini hakkında 

şunları yazmaktadır:  

“Kazakların dinine gelince, daha önce bahsettiğimiz gibi onlar yüzyıllardır 

Müslüman’dır. Ancak İslam dini, bozkırda erken bir dönemde kabul edilmesine rağmen 

kuralları tam olarak uygulanmamaktadır. Aralarından din adamları da yetişmiştir ve 

İslam’a hizmet etmek için çalışmışlardır… 

Kazaklar saçlarını ve sakallarını düzenli olarak keserler. Yerleşik olarak yaşayan 

Kazakların dışındakiler oruç ve namaz gibi ibadetleri düzenli yapmazlar. Düzensiz olarak 

abdest alırlar, daha çok teyemmümü tercih ederler. Yaşlı Kazaklar Kuran okumayı 

severler ama İslam’ın ince ayrıntılarını pek bilmezler. İslam dininin güçlü etkisine 

                                                 
10 Qarğı: köpeğin tasmasının bağı. 
11 Keri jilik  - sığırın ön ayağında bir kemiktir 
12 Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; «Дінтану негіздері»,  Алматы, «Білім» 2003, 56-б. 
   G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, “Teoloji esasları”,  Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 56 
13 Zeyneş İsmail, a.g.e., s. 326-327 
14 Zeyneş İsmail, a.g.e. s. 329 
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rağmen, Kazaklar eski Türklerin gelenek, görenek, dil özelliklerini muhafaza etmişlerdir. 

Dil bakımından çok az sayıda Arapça ve Farsça sözcük bir yolunu bulup girdiyse de 

diğer Müslüman Türklerin dilindeki kadar çok değildir.”15  

Ekim 1552’de Kazan Hanlığı’nı düşürmekle başlamış olan Rus Çarlığı’nın 

Türkistan’ı işgali 1884’de Merv’in düşmesiyle tamamlanmıştır. Bundan sonra 1917 

devrimine kadar Ruslar asimilasyonun her türlüsünü denemişler, başta dil ve din olmak 

üzere Türkistan Türklerinin bütün kültürel değerlerinin yok olması için özel programlar 

uygulamışlardır.16  

1917 yılında devrim yaparak iktidarı eline alan Rus komünistler başlangıçta Çarlık 

rejimini yıkmak için desteklerine muhtaç oldukları başka etnik yapıdaki komünistleri 

önce çok iyi kullanmışlar, sonra da siyasi hedeflerini gerçekleştirmede birer engel olarak 

gördükleri için temizleme operasyonu başlatmışlardır. Sovyet Birliği döneminde özellikle 

de 1925 yılından sonra dinlere karşı bir hücum olmuştur. Dini müesseselerin mali ve 

iktisadi kaynakları kurutulmuştur. Din aleyhine müthiş bir kampanya başlatılmıştır.17 

Bütün dini kurumlar (Türkistan’da yaklaşık 1400 mescit ve medrese) kapatılmış, şeriat ve 

kabile geleneklerine dayalı mahkemeler lağvedilmiştir.18 Ayrıca 23 Ocak 1918’de Halk 

Komiserleri Sovyet’i “Kiliseyi Devletten ve Okulu Kiliseden Ayırma” kararı almıştır ve 

Sovyetler Birliği laikleştirilmiştir.19 

Komünist yöneticiler bütün çabalarını dinsiz bir toplum yaratmayı amaçlayarak 

ateizmi yaymaya sarf etti. Komünizm’in temelini teşkil eden Marksizm her türlü 

metafizik yaklaşım veya izahı inkâr eden bir sistemdir. İşte bu sistem toplumu din 

düşmanlığı esasına göre yönetecek olan diktatörler için temel teşkil etmiştir. Dini manada 

tatminde acze düşünce, Marksizm’i manevi boyutu bulunmayan bir dinmiş gibi takdim 

etme ihtiyacı hissetmişlerdir.  

Hem ideolojik hem de siyasi zafere ulaşmak isteyen komünist diktatörler, sürekli ve 

programlı bir şekilde dinin sosyal buhranların yegâne sebebi olduğunu savunmuşlar ve 

dini afyon olarak adlandırmışlardır. Ayrıca onun endüstriye dayalı bir disiplin için sadece 

                                                 
15 Wilhelm Radloff, ‘Proben III Türklerin Kökleri’, Aktaran Zeyneş İsmail, Emel Zeytin, EKAV Yay., Ankara    
    2000, s. 17 
16 Mustafa Erdem; “Kırgız Türkleri” Sosyal Antropoloji Araştırmaları – Türkistan Araştırmaları Dizisi–1, ASAM    
    Yay., Ankara 2000, s.8-9 
17 Mustafa Erdem, a.g.e. s. 19 
18 Mustafa Erdem, a.g.e. s. 21 
19 Mustafa Erdem, a.g.e. s. 20 
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zararlı değil, gelişip kalkınmaya da düşman bir olgu olduğu fikrini zihinlere 

yerleştirmeye çalışmışlardır. Din, idealci güçlere bağlılık ve sadakati temin hususunda en 

büyük engel, çeşitli ırkları Rus sitemi içinde asimile etmeye mani bir kütle olarak 

değerlendirilmiştir.  

Dine karşı açılan bu aleni savaşta en çok zararı İslam ve Müslümanlar görmüşlerdir. 

Eskiden içkinin tadını bile bilmeyen kazaklar içkiye alıştırıldı. Her tür kötülüklere 

bulaştırıldı. Bu baskılara rağmen İslamiyet, Kazak aydınları ve halk arasında gittikçe bir 

ilgi odağı durumuna geldi.20 

Kuran, ilk defa 1912’de Musa Begeyulı tarafından Kazakçaya tercüme edildi. 

1988’de İstanbul’da yaşayan Türkiyeli Kazak Halifa Altay tarafından “Kuranı Kerim”, 

“Kuran Okumaya Giriş” kitapları Kazakçaya kazandırıldı. 

1991 yılında Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını aldıktan sonra Kazaklar kendi 

güzel dinine tekrar kavuştular. Yıkılan camiler, mescitler yeniden yapılmakta, Dini 

Eğitim Müesseseleri açılmakta ve dini kitapların sayısı her geçen gün artmaktadır.21 

 

         1.2 Kazakistan’da Günümüzdeki Dini Durum 

19. yüzyıllarda Kazakların Rus hâkimiyeti altına girmesiyle ülkeyi 

Hıristiyanlaştırma faaliyetleri başlar. Fakat bundan bir netice alamayan Rus Çarı fikrini 

değiştirir ve tüm Orta Asya ülkelerini bir İslami Diyanet’e bağlı olma şartıyla İslam’a 

izin verir. 1917’deki Rus ihtilaliyle din düşmanlığı baskısı altında İslam hızla sönmeye 

doğru yol almıştır. Ancak 1943 yılında Komünizm’in biraz gevşemesiyle merkezi 

Özbekistan/Buhara olan Orta Asya Diyaneti tekrar açılıp, kısmi faaliyetlere başladı. 

Fakat dinleri kısıtlama devam etti.  

1990 yılında ülkede Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ)22 kuruldu ve 

başkanlığını Baş Müftü Ratbek Hacı Nısanbayulı üstlendi. 2000 yılında Kazakistan 

Müslümanları 3. Kongresi’nde seçim yapılıp yeni Baş Müftü olarak Derbisaliyef Absattar 

Hacı seçildi.  

                                                 
20 İsmail Zeyneş a.g.e. s. 331 
21 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 129-б. 
   “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 129 
22 (ҚМДБ) Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы  
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1991 yılında özgürlüğüne kavuştuğundan beri inanç yönünden son derecede 

özgürlüğün tanındığı Kazakistan Anayasasının 22. maddesinde şöyle denilmiştir: 

“Herkesin insani değerleri konusunda özgürlüğe hakkı vardır”. 

Anayasanın 14. maddesinde de şöyle denilmiştir: “Cinsiyeti, sosyal durumu, 

makamı, milliyeti, soyu, dili, dini inancı, mensup olduğu bölge veya benzeri herhangi 

durumu yüzünden kimseyi kınamak ve aşağılamak yok”. 

19. maddede şöyle denilmiştir: “Herkesin hangi millete, hangi partiye ve hangi dine 

ait olacağına kendisi karar vermeye ve bunları açıklayıp-açıklamamaya hakkı vardır”23 

 Merkezi Astana’da bulunan ve ayrıca her ildeki valilikteki(akimlik) Dinler 

Komitesi’nin iç siyaset bölümlerine başvuran her din, her düşünce, her tarikat ve mezhep 

mensubu olan kişi ve gruplara diledikleri şekilde inanç ve düşüncelerini yayma ve 

uygulama konularında belli koşullar altında serbestçe faaliyette bulunma müsaadesi 

verilmektedir.  

Sovyetler Birliği dağılmadan önce Kazakistan’ın milliyetlere göre nüfus dağılımı şu 

şekildedir24: 
1 Kazak % 36 5.940.000 

2 Rus     % 40 6.600.000 

3 Alman     % 6,1 1.006.500 

4 Ukraynalı % 6,1 1.006.500 

5 Özbek     % 1,8 297.000 

6 Tatar     % 2,1 346.500 

7 Beyaz Rus % 1,2 198.000 

8 Diğerleri   %6,7 1.105.500 

 Toplam nüfus yaklaşık %100 16.500.000 

          

Bugün bilhassa Amerika, Kanada, Almanya, Polonya, Kore, Moldova ve İsrail 
uyruklu grupların yoğun faaliyetlerde bulundukları, en çok 15 milyonluk nüfusa ve 132 
ayrı milletten insan grubuna sahip olan Kazakistan’da yaklaşık 11 milyon civarında 
Müslüman’ın yaşadığı ifade edilmektedir.25 

                                                 
23 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 126-127-б. 
    “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 126-127 
24 Mehmet Saray; “Kazak Türkleri Tarihi”, Grafik Yay.,   İstanbul 1993, s. 180. 
25 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов: “Религий в Казахстане”, ‘Аркаим’ Алматы 2003, cmp. 10 
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Bu 132 etnik grupların %60’ını Kazaklar, %22’sini Ruslar, diğer %18’ini her çeşit 

dine mensup olan farklı milletler oluşturmaktadır. Bağımsızlık sonrası her yönden hızlı 

değişen Kazakistan’da dini yönden de her geçen yıl büyük değişimler kaydedilmektedir.  

Kazakistan’daki dini kurumların %75’i Müslümanların camileri ve diğer %25’i 

farklı mezheplere ait 1300 dini gruptur. Kendisini herhangi bir dine atfeden şahısların 

100’delik oranı ise şu şekildedir: %70’i Müslüman; %27’si Ortodoks; %2’si Katolik; 

%0,5’in üzerinde Protestanlar; her biri% 0,01 civarında, toplam %0,5’i diğer din 

mensupları. 

1 Ocak 1989’da ülkede 30 ayrı mezhebe ait 700 dini grup bulunuyor iken, 1 Ocak 

2003’te bu rakam 62 ayrı mezhebe ait yaklaşık 3 000 grup olarak değişmiştir. Bugün ise 

Kazakistan’da 46 çeşit dini tarikat kayıtlıdır.26 (bkz. Tablo 1) 

 T A B L O 1 27 
Dini Gruplar 1989 1993 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 

Müslüman Camileri  

ROK (Rus Ortodoks Kilisesi) 

RKK (Roma Katolik Kilisesi) 

Evanjelik Baptist-Hıristiyanlar 

Lüteranlar 

YGA(Yedinci GünAdventistleri) 

Yehova Şahitleri 

Piyatidesyatnikler 

Yeniden oluşum 

Diğerleri  

46 

62 

42 

168 

171 

36 

27 

42 

13 

81 

296 

131 

66 

161 

152 

36 

33 

36 

21 

92 

483 

165 

66 

130 

117 

34 

27 

19 

82 

91 

679 

185 

73 

140 

110 

41 

45 

18 

125 

96 

826 

196 

74 

141 

81 

45 

52 

19 

131 

108 

1000 

220 

77 

242 

84 

64 

97 

37 

166 

110 

1282 

221 

68 

268 

100 

101 

117 

32 

293 

139 

1633 

222 

74 

281 

100 

104 

124 

42 

313 

94 

1652 

241 

90 

378 

100 

104 

131 

45 

342 

93 

Toplam  661 977 1180 1503 1642 2100 2502 2987 3072 

 

Bu tabloya göre en büyük artış İslam, Yeniden Oluşum, Ortodoks Hıristiyanlık, 

Yehova Şahitleri ve Baptist cemaatlerinde gözlemlenirken, Lüteran kilisesinin 171’den 

100’e indiği müşahede edilmektedir. Diğerleri ise doğal hızla yavaş yavaş artmaktadır. 

Cemaatlerin çoğu çokuluslu olmakla beraber tek uluslu cemaatler de (Kazak, Alman, 

                                                 
26 Мұртаза бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006 
    Bulutay “Din ve Millet”, ‘Ultımızdın Bolaşağı Dini Birliğimizde’, s. 193 
27 Açıklama: Yukarıdaki bilgiler resmi istatistiklerden alınmıştır. Fakat Kazakistan’ın din uzmanları olan İ. V.     
    Aleksandroviç ve  Y. F. Trofimov’un şahsi gözlemlerine, araştırmalarına ve dinlerle olan temaslarına dayanan    
    gerçek rakamlar bundan oldukça farklıdır. Örneğin 2003’te Kazakistan’da resmi kayıtlı 47 Yeni Havarilik Kilisesi  
    cemaatleri vardı. Fakat onun dışında bir de 13 kayıtsız cemaat ve grup vardı. 
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Çeçen, Uygur, Dungan, Azerbaycan, Yahudi cemaatleri ve Ermeni cemaati, Ukrayna 

cemaati, Kore cemaati) bulunmaktadır. 

Yukarıdaki tablodan müşahede edildiği gibi Kazakistan’da en hızlı yayılan din hiç 

şüphesiz İslam dinidir. Camiler cemaatle, özellikle gençlerle doludur. Almatı’nın en 

büyük camisi olan 5 bin kişilik kapasitedeki Merkez Caminin az gelmeye başladığını 

gören Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 28 Haziran 2007’de Almatı’nın en yüksek 

ve en güzel yeri olan Köktöbe’de 20 bin kişilik kapasiteli yeni Caminin temelini attı.28  

2005 yılı itibarıyla ülkede helal gıda sistemi ele alınmaya başladı. Özel kasaplık 

hacetleriyle donatılmış yeni helal standartlı kasaphaneler Almatı, Astana ve Kostanay 

şehirlerinde faaliyete geçti. Bunlarda yapılan kesimler esnasında İslam’ın istediği tarzda, 

besmele ile kesim yapılmakta ve kan akıtılmaktadır. Diğer yerlerde ise şokolama vb. 

sağlıksız metotlarla kesim gerçekleştirilmektedir. Helal ürünlerini sadece Müslüman 

kesim değil, her çeşit dine mensup kişiler temiz ve güvenilirliği açısından günlük olarak 

kullanmaktadır.29  

Helal yemekhaneler ve tören salonlarının da gün geçtikçe çoğalması sevindirici bir 

husustur. Diğer bir sevindirici husus ta Kazakistan’da ilk helal banyonun açılması oldu. 

Çimkent şehrinin Temirlan karayolu boyunda İslami standartta “Asya” helal banyosu 

açıldı. Rus usulü hamamlarında tam çıplak yıkanmak şart koşulur iken burada ayrı ayrı 

yerleştirilen Bay ve Bayan salonlarında peştamal ile avret yerleri gizlemek mecburiyeti 

vardır.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 www.nur.kz (03.06.2007 tarihli haber) 
29 “İslam jane Örkeniyet”, Gzt-Hft, ‘Helal gıda ele alınıyor!’, No 09(93), 2007 s. 4 
30 “İslam jane Örkeniyet”, Gzt-Hft,  ‘Helal Banyo açıldı!’, No 09(93), 2007 s. 4 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLİĞİ TARİHÇESİ 

 

1. MİSYONERLİK ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Latince “Missio” kelimesinden gelen misyon, sözlükte ‘görev ve yetki’, misyoner 

ise ‘görevli olan kişi’ anlamlarına gelmektedir.31 Bu bağlamda bütün mezheplerin veya 

dinlerin kurucuları kendilerini tanrısal bir misyonla görevli olarak görmekte ve takdim 

etmektedir.32 Resmen vaaz için görevlendirilmeyi ifade eden misyon terimi XVI. 

yüzyıldan itibaren Cizvitlerce daha özel bir anlamda ‘sömürge bölgelerinin 

Hıristiyanlaştırılması’ bağlamında kullanılmaya başlanmıştır.33 

Bununla ilgili Hıristiyan dünyasında “Misyon teolojisi” adlı bilimsel disiplin ve 

“Misyoloji” adlı bilim dalı bulunmaktadır. Günümüz Hıristiyan misyonerleri, siyasi 

içgüdüyle, misyoner kelimesinin çağrıştırdığı olumsuz anlamından dolayı misyonerlik 

yerine daha çok ‘Evanjelizm’ ve ‘Evanjelizasyon’ kelimelerini kullanırlar ve bazen 

şahitlik (witnessing) ve beyan (proclamation) gibi kelimeleri de kullanırlar.34 

 

1.1 Dinlerin Misyonerliğe Bakışı 

Kendisini yayma faaliyeti içinde olan dinlere Proselytism dinleri denilmiştir. 

Hıristiyanlık, İslamiyet, Budizm, Maniheizm, Konfüçyüs’çülük ve bazı cereyanlar bu 

dinlerdendir.35  

Kuran’da bu çerçevede, insanlara iyiliği emredecek/öğretecek, hayra çağıracak ve 

onları kötülükten sakındıracak bir grubun her zaman bulunmasının önemi vurgulanır;36 

dinin insanlara tebliğ edilmesinin gerekliliği üzerinde durulur.37 Bu bağlamda zaman 

zaman “Ey insanlar” diye başlayan ifadelerle, Kuran mesajının bütün insanlığa yönelik 

olduğuna işaret edilir.38 

                                                 
31 Bkz. Antonin-Marcel Henry, “Mission”, Dictionnaire des Religions (DR), Paris 1983, 1114–1115; Türkçe Sözlük, 
TDK Yayınları, Ankara 1983, II/840. 
32 Mehmet Aydın; “Misyonerlik maddesi ”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yay.,   Konya 2005, s. 507 
33 Şinasi Gündüz, ‘Misyonerlik’ Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,30. cilt, İstanbul 2005, s. 193 
34 Şinasi Gündüz, ‘Misyonerlik’ Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,30. cilt, İstanbul 2005,  s. 193 
35 Süleyman Kocabaş: Türkiye’de Gizli Tarih, Misyonerlik ve Misyonerler, Vatan yayınları, İstanbul 2002, s.9 
36 Ali İmran, 104. 
37 Tevbe 122; Nahl 125 
38 Nisa 170,174; Nas 49; Bakara 21,168 
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Benzer şekilde diğer evrensel dinlerde de dinin öğretilerinin insanlara anlatılması ve 

yayılması üzerinde önemle durulur. Nitekim gerek M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Buda, 

gerekse M.S. 3. yüzyılda yaşayan Mani, savunduğu öğretileri diğer insanlara tebliğ 

etmeleri için öğrencilerini çeşitli bölgelere göndermişlerdir.  Örneğin 45 yıla yakın bir 

zaman gezgin bir misyoner hayatı sürmüş olan Buda39 öğretilerine kulak vererek 

aydınlanan öğrencilerini de şu sözlerle Dharma’nın yayılması misyonuyla civar bölgelere 

göndermiştir: “Keşişler! Halkların takdisi, mutluluğu, dünyaya merhamet, tanrıların ve 

insanların refah, mutluluk ve takdisi için yola çıkın” (Vinaya Pitaka 1.21).40 

Öğrencilerini misyon göreviyle çeşitli yörelere gönderen Mani’nin bizzat kendisinin 

de inanç sistemini yaymak amacıyla Hindistan’a ve Batı Çin’e seyahatler düzenlediği 

bilinmektedir.41 

Aynı şekilde Hinduizm’in birçok modern yorumunda da dinsel öğretilerin tüm 

insanlara ilan edilmesi oldukça önemli bir görev olarak kabul edilir. Nitekim son 

zamanlarda Kazakistan’ın özellikle Almatı bölgesinde Krişna Şuuru cemaati misyonerlik 

faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. 

Kabul edilen dinsel öğretilerin, diğer insanlara anlatılmasına ya da tebliğine, dinsel 

inancı yalnızca bir ulusa, klana ya da kabileye ait edinen sır dinleri (ve bazı Gnostik 

dinler) yer vermezler. Ortodoks Yahudilik, çeşitli kabile dinleri, Sabilik gibi inanç 

sistemleri bu şekilde dinsel inanç ve öğretilerini başka insanlara yayma ve onları da kendi 

dinlerinin müntesibi yapma düşüncesini taşımazlar. 

Diğer taraftan Yahudilik gibi bir yanıyla milli karakter taşıyan dinlerde de zaman 

zaman misyonerliğe yer verildiği görülmektedir. Eski ahitteki bazı ifadelerden İsrail 

oğulları dışındaki halklara yönelik ihtida faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Nitekim Kitabı Mukaddeste Peygamber İlyas’ın Tanrı tarafından Şam Kralı Hezekyel’i 

takdis etmek üzere görevlendirildiğinden42 ve Rabbe bağlı olan yabancılardan43 söz 

edilmektedir. Yahudilikte Hz. İsa döneminde ve sonrasında da dinin diğer halklar 
                                                 
39 Ömer Faruk Harman, “Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri” Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi–43, Ensar     
    Neşriyat, İstanbul–2004, s. 27 
40 Şinasi Gündüz ve Mahmut Aydın, “Misyonerlik”, ‘Dinsel Öğretilerin Tebliği ve Misyonerlik’, Kaknüs Yay.,      
    İstanbul 2002, s. 14.; Harvey, P., An İntroduction to Buddhism, Cambridge: Cambridge University Press 1990, s.  
    24’ten naklen 
41 Dodge, B.,  “Mani and the Manichaeans”, Medieval  and  Middle  Eastern  Studies,  S.A.  Hana  (ed.),  Leiden:  
    Brill 1972, s.88 
42 I. Krallar 19/15 
43 İşaya 56/3   
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arasında yayılmasının örnekleri görülmektedir. Yeni Ahit de her milletten Yahudilerden 

bahsetmekte44, mühtedi olan Romalılardan, Giritlilerden ve Araplardan söz etmektedir.   

Ortaçağın başlangıcında Yahudiliğin Karaim mezhebi, dinsel öğretilerin evrensel 

planda yayılması gerektiği düşüncesiyle Yahudiliği çeşitli uluslar arasında yaymış ve bu 

faaliyetler sonucu Karaim Türkleri Yahudiliği kabul etmiştir. Günümüzde başta reformist 

Yahudi cemaati olmak üzere çeşitli cemaatlerin misyon kavramına sıcak baktığı 

bilinmektedir. 

Hıristiyanlara göre “Misyon”, Hıristiyan Kutsal Kitabı’na  (Yeni Ahit) ait bir 

kelimedir ve farklı şekilde kullanılmaktadır. O, tam olarak teolojik düzende, Baba 

tarafından Oğul’un ve Kutsal Ruh’un gönderilmesini belirtmektedir. İlahi misyonlardan 

işte bu anlamda söz edilmektedir. İkinci olarak Misyon, kendisiyle aynı yetkilere sahip 

olan Havarilere yani ‘elçilere’ Mesih tarafından tevdi edilen vazifeyi ifade 

edebilmektedir. Bu iki anlam zaten, Mesih’in, ‘Baba’nın beni gönderdiği gibi ben de sizi 

gönderiyorum’45 sözüne göre birbirinin yerine kullanılmaktadır. Sonuncu olarak o, Kilise 

üyelerinden bazılarına tevdi edilen, İncil’i putperestlere duyurma görevini ifade 

edebilmektedir.46 

 

1.2 Tebliğ ve Misyon Farkı 

Kazakistan’da faaliyette bulunan R. Charles Weller gibi bazı Hıristiyan 

misyonerleri, Müslümanlar için de Müslüman misyoneri kelimesini kullanmaktalar.47 

Peki, her dini tebliğ etme veya başka insanlara yayma isteği misyonerlik olarak 

değerlendirilebilir mi?  

Cevap elbette ki hayır olacaktır. Çünkü Misyonerlikle tebliğ hem sözlük manası 

itibarıyla hem de dini bir terim olarak bir birinden tamamen farklı anlama gelmektedir.  

Misyonerlik: yetki, vekâlet ve “özel görev” anlamına gelmektedir ve sonuç almak 

amacıyla yüklenen resmi görevi ifade etmektedir.  

Misyonerlik tebliğden daha geniş bir anlama sahip olup, dini alanda olduğu gibi 

diplomasi alanında da siyaset alanında da kültürel alanda da bir yöntem olarak 

                                                 
44 Resullerin İşleri, 2/5-11 
45 Yuhanna, 20.21 
46 “Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları,  Ankara, 2005, 
47 Мұртаза Бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006 
    Bulutay,  “Din ve Millet”, ‘Kazakların ve Orta Asyalıların Kimliğini Kimden Korumak Gerekiyor’ s. 168 
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kullanılmaktadır. Misyonerliğe hizmet eden “Misyoner Kuruluşlar”; her çeşit yolu, 

imkânı, taktiği, “gizli ve kapalı bazı yöntemleri” devreye koyarak muhatabı 

Hıristiyanlığa veya istediği gayeye kazandırmaya, mensubu olduğu milletten 

uzaklaştırmaya, bölmeye hatta “ayrıştırdığı millet”e düşman yapmaya çalışmak şeklinde 

algılanmaktadır. (Misyonerliğin gizli ve açık yöntemleri üzerinde ileride ayrıca 

durulacaktır) Buna göre taraftar kazanmakla da misyon bitmiş olmayıp, Hıristiyanlığın 

bir ülkede ayakta kalabilmesi için o ülkenin kültür gelenekleriyle bütünleşmesi gereklidir. 

Bunlar yapılmadığı takdirde Hıristiyanlık o ülkede yabancı bir fenomen olarak görünür 

ve vatansever aydınlara ulaşmayabilir. Hıristiyanlık kendisine yabancı bir medeniyette 

gelişmesini tam anlamda gerçekleştiremez. 

Tebliğ ise hem sözlük, hem terim anlamı itibarıyla: ulaştırmak, duyurmaktan öteye 

gitmeyen bir mana içermektedir. Hıristiyan misyonerliğinden farklı olarak İslam’daki 

tebliğ ve irşat çabalarının temel amacı, Kuran’da: “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni 

insanlara ulaştır”48 ayetiyle ifade edildiği gibi İslami öğretilerin insanlara duyurulmasıdır. 

Hz. Peygamberin yaşamından itibaren Müslümanlar, sadece İslam’ı insanlara ulaştırmayı 

hedeflemişlerdir. Bu doğrultuda Kuran, çeşitli ayetlerinde Hz. Muhammed’e (ve onun 

şahsında Müslümanlara), görevinin yalnızca duyurmak olduğunu, insanların inanıp 

inanmamaları konusunun ise Allah’la insanlar arasındaki bir şey olduğunu49 

hatırlatmıştır. Müslümanlığı benimseyen ülkelerin hiçbiri esas kültürünü hiçbir zaman 

kaybetmemiştir, tersine dilini ve kültürünü daha sağlam korumuştur. 

İslam, Budizm gibi Hıristiyanlık dışındaki evrensel dinlerde sonuç almak değil, 

sadece ulaştırmak amaçlanır. Buna göre tüm evrensel dinlerin tebliğ faaliyetlerini 

misyonerlik olarak adlandırmak yanlış olacak. Rasgele bir tebliğ faaliyeti olmayan 

misyonerlik terimini sadece onu tüm anlamıyla benimseyen dine, yani Hıristiyanlığa ait 

bir terim olarak değerlendiriyoruz. 

Zaten Paris Katolik Enstitüsü profesörlerinden Kardinal J. Danielou 1956 yılında 

Katolik Kilisesinin özel yayını olan Histoire Universelle des Missions Catholiques 

başlıklı eserin birinci cildinde yer alan makalesinde Misyonerliğe yüklenen anlamı açık 

bir şekilde ortaya koymaktadır: 

                                                 
48 Maide süresi, 67. 
49 Ğaşiye 88/21-22 
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 “Misyon(mission) kelimesi Yeni Ahit’in diline aittir ve Hıristiyan İlahiyatının özel 

bir kategorisini teşkil etmektedir”50 

Öyleyse Hıristiyan misyonerliğini İslam tebliğinden ayırmak gerektiği 

görüşündeyiz. Ayrıca Hıristiyanlıkta tebliğ manasına daha yakın olan zaten diğer bir 

teknik terim mevcuttur. “Kérygyme”, bu kelimenin kökü Grekçe Kérix’dir. Kérix ise 

resmi bir ilanın ve daha özel manada İyi Haberin(İncil) duyurulması anlamına 

gelmektedir.51 

Teşkilat kurarak din yayma konusuna gelirsek meşru şartlar altında aynı şeyi 

Müslümanlar da yapmalıdırlar. Ancak bu İslam misyonerliği değil tebliğ faaliyeti olacak. 

Nitekim Kuranda insanlara iyiliği emredecek/öğretecek, hayra çağıracak ve onları 

kötülükten sakındıracak bir grubun her zaman bulunmasının önemi vurgulanır;52 

 

1.3 Kazakistan’da Misyonerlik Faaliyetlerinin Tarihçesi 

Ön Asya’dan başlayarak, Maveraün-nehr’in Baykent, Buhara ve Semerkand gibi 

belli başlı büyük şehirlerinden geçen milletler arası ipek yolu, bir taraftan ekonomik 

gelişmeyi sağlarken, diğer taraftan birçok din ve kültürü beraberinde getirmiş, bölgedeki 

Türklerin bu manevi unsurlarla temas etmelerine sebep olmuştur.53 

Yaklaşık V-VI. yüzyıllarda Nesturilik bugünkü Kazakistan topraklarına ulaşmıştır.54 

Bugünkü Kazakistan’ın Taraz, Merke şehirlerinde bulunan eserlerden ve Hıristiyan usulü 

kabirlerden Hıristiyanlığın o bölgelerde oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Zaman 

içinde Nesturilik Uygurların, Kazak boylarından Nayman, Kerey ve Qaňlı’ların arasına 

da nüfuz etmeyi başarmıştır. 893 yılında Taraz şehri fethedildiğinde, oradaki büyük kilise 

camiye çevrilmiştir. Demek ki Nesturi misyonerliği o tarihe kadar orada ayakta 

kalmıştır.55 Merkit kabilesi Hıristiyan propagandasının etkisinde kalmıştır.  Nayman 

                                                 
50 Abdurrahman Küçük, “Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri” Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi–43, Ensar   
    Neşriyat, İstanbul–2004, s. 43 
51 Abdurrahman Küçük, “Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik”,Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yay.,       
    Ankara–2005,s. 21 
52 Ali İmran 104. 
53 A. Zeki Velidi Togan. ‘Bugünki Türk ili Türkistan ve Yakın Tarihi’, cilt:1, İstanbul 1981, s. 94 
54 Yayın Kurulu, ‘Kazak SSSR Tarihi’ 1. cilt, Almatı, 1987, s. 116 
55 İsmail Zeyneş  a.g. s. 328-329 
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boyunun lideri Küşlük de, önceden Hıristiyan iken Karahıtay ülkesine gelince Budizm’e 

geçmiştir.56  

Tarihi rivayetlere göre Nesturiliğin Orta Asya’ya ve Kazakistan’a en hızlı yayıldığı 

dönem Timofey Patriyarh’ın (780–820) dönemidir. Bu yıllarda çok sayıda Türk, 

Hıristiyanlığa girmiştir. Nesturiliğin Kazakistan’da XV. asırlara kadar Türklerin bir 

kısmının dini olduğu ‘Yedi Su’ bölgesinde bulunan arkeolojik buluntularla, Nesturi 

sembollerini taşıyan mezar taşları buluntularıyla ispatlanmaktadır.57  

Nesturilerle hemen hemen aynı tarihte Orta Asya’ya Suriye monofizit 

kiliselerinden Yakubilerin geldiğini müşahede etmekteyiz.58 

Ancak VIII.  yüzyıldan itibaren İslam’ın Maveraün-nehr’e girmesiyle gücünü ve 

müntesiplerini kaybeden Hıristiyanlık bir süre sonra batıya Slav dünyasına çekilmek 

zorunda kalmıştır. 59 Özellikle Gazan Han’ın 1395’te Müslüman olması, Hıristiyanlığın 

daha da zayıflamasına yol açtı. 

Kazakistan Hıristiyan misyonerleri ile son iki asırda tekrar karşılaşmıştır. Bunlar: 

—Rus Ortodoks Misyonerliği (Çarlık ve Sovyet dönemi) 

—Batı, Avrupa Misyonerliği (Katolik, Protestan, Evanjelist, Baptist, Adventist 

v.b.) 

Kazakistan’ın Rusya hâkimiyeti altında olduğu XIX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Ruslar misyonlarını burada da sürdürmek istemişlerdir. Bunun için Ortodoks 

kiliselerini desteklemek amacıyla 1869 yılında Moskova’da özel misyonerlik cemaati 

kurulmuştur. XIX-XX. yüzyıllarda çok sayıda Ortodoks Hıristiyanları Kazakistan 

topraklarına yerleştirilmiştir.60  

Fakat ne var ki göçebe Türkler(Kazaklar ve Kırgızlar) arasında Rus misyonerler 

önemli bir başarı kaydedememişlerdir. Tatar siyasetçi ve düşünürlerden Abdürreşid 

İbrahim’in (1857–1944) 1900 yılında yaptığı tespitlere göre misyonerler “bazı canileri ve 

katilleri Hıristiyanlığı kabul etmeleri halinde cezalarını affetme ile ödüllendirerek” din 

değiştirmeye teşvik etmişlerse de çok az taraftar kazanabilmişlerdir. Bu kişilerin çoğu da 

                                                 
56 V. Barthold, ‘Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler’, s. 173 
57 İsmail Zeyneş  a.g.e.  s. 328 
58 W. Barthold, ‘Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler’,  s. 36 
59 W. Barthold, “Orta Asya’da Moğol Futuhatına Kadar Hıristiyanlık”, çev. A. Cemal, Türkiyat Mecmuası, 1, 1925, 

47–100; Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988. s. 67–68. 
60 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 119-120-б. 
    “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 119–120  
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cezalarından kurtulunca hemen İslam’a geri dönmüş, kimisi de ne Hıristiyan ne de 

Müslüman olmuş, ortada kalmışlardır.61 

1917 yılında Bolşevik Devrimi ile Türkistan tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. 

Yaklaşık 70 yıl süren bu dönemde uygulanan din karşıtı politikalar ve din ile mücadele 

halkı dini ve milli değerlerinden uzaklaştırmaya yönelikti. Hatta bazı 

değerlendirmelerden hareketle Sovyet komünizmini, Türkistan halkını dinsizleştirerek 

Hıristiyan tebliğine açık ve uygun hale getirmenin önemli bir aşaması olarak 

düşünürsek,62 Sovyet döneminin de bir anlamda Rus misyonerliğine hizmet ettiğini 

söyleyebiliriz. Nitekim Bolşeviklerin dine karşı başlattıkları sert mücadele yıllarında 

(1928–1938) fırsattan yararlanan bazı misyonerlerin Orta Asya’da faaliyetlerde 

bulundukları görülmektedir.63 

Bütün bu gayretlere rağmen Rus Ortodoks misyonerlerin Türkistan’da mesafe 

aldıkları söylenemez. Bunun en önemli sebebi Türklerin, Hıristiyanlaştırmayı 

“Ruslaştırma ve asimilasyon” politikasının bir vasıtası olarak görmeleri ve milli 

kimliklerini ve varlıklarını korumanın Hıristiyanlaştırmaya direnmekten geçtiğinin 

farkına varmış olmalarıdır. 

Sovyetler Birliği döneminde Ateizm, Kazakistan’da adeta bir resmi devlet dini gibi 

telakki ediliyordu. Bu bloğun çöküp dağılmasından sonra misyonerler her taraftan bu 

bölgelere akın ettiler. Misyonerler, bu coğrafyada evvela kendileriyle etnik ve dini 

bağları olan insanlara yönelik olarak çalışmalarına başlamışlardır. Daha sonra 

yetiştirdikleri bu elemanlar vasıtasıyla diğer topluluklara yönelmişlerdir. Örneğin Alman 

asıllı Hıristiyanlar Almanya’ya götürülüp oradaki Protestan misyoner okullarında 

yetiştirildikten sonra Kazakistan’a geri gönderilirlerdi.64 

Sovyet Birliği’nin çökmesi, küreselleşme, iletişim araçlarının artması ve 

teknolojinin sunduğu yeni imkânlarla bu faaliyetler yeniden hız kazanmıştır. Nitekim 

Papa 24 Aralık 2000’de yaptığı bir konuşmasında, “Birinci bin yılda Avrupa’yı, ikinci 

                                                 
61 Türkistan’da Misyonerlik Faaliyetleri (Kırgızistan Örneği) Dr. Seyfettin Erşahin, s. 97 
62 Şaban Kuzgun, “Hıristiyan Misyonerlerin Türk İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri”, II. Avrasya İslam Şurası, (21-24   
    ekim, 1996/İstanbul), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,  ,  , Ankara, 1998, 414-415. 
63 A. Luşnukov, “Özbekistan’da Mezhepler ve Mezhepçilik”, Hudasızlar, (Özbekistan Hudasızlar Birliği Yayın   
    Organı) Semerkand, 1929 – 1, 14–17 Makaledeki mezhep kavramı misyonerlik anlamında kullanılmıştır. 
64 Mustafa Erdem, “Türkistan’ın Dini Problemleri”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri, TDV yayınları, Ankara 1998,  
    s. 65–67. 
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bin yılda Afrika’yı Hıristiyanlaştırdıklarını, üçüncü bin yılda da sıranın Asya’ya geldiğini 

ifade etmiştir”.65 

Tarihteki bazı maceracı Batılı gezginleri saymazsak Türkistan’la, Batı (AB, ABD, 

Kanada) misyonerleri bile 1991 sonrası bağımsızlık döneminde tanışmıştır. Misyonerler 

Türkistan’ın kapılarını bu günlerde yeni bir ümit, şevk ve heyecanla tekrar 

çalmaktadırlar. Ayrıca Hz. İsa’nın doğumunun 2000. yılının dünya için önemine inanan 

bazı misyoner teşkilatları işe daha da sıkı sarılmaktadırlar. Katolik Hıristiyan dünyasının 

manevi lideri Papa II. J. Paul 22.01.1991’de yayınladığı bildiride kilise öğretilerinin 

Üçüncü Dünya ve İslam ülkelerine misyoner bir ruhla yayılmasını isterken bir bakıma 

eski Sovyet ülkelerini de hedef göstermiş oluyordu. Aynı şekilde ABD Cumhurbaşkanı 

G. Bush 3 Mart 1992’de National Association of Evangelicals’da (Fundamentalist bir 

dini cemaat) yaptığı konuşmasında, eski komünist blokta meydana gelen iman boşluğunu 

doldurma zamanının geldiğini, bunu doldurmak için bölgeye giden misyoner 

cemaatlerine maddi destek verdiklerini belirtiyordu.66 Gerçekten de Batı bu sözünün 

arkasında durmuştur. Mesela, ABD resmi makamları bizzat devreye girerek Barış 

Gönüllüsü adıyla çok sayıda kişinin Kazakistan’a girmesini, sosyal, ekonomik ve kültürel 

haklara sahip Kazak vatandaşı gibi ülkede faaliyet gösterme imkânını sağlamıştır.67 

Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlık kazanmasını müteakip hazırlanan anayasanın 12. 

maddesinde “Cumhuriyet vatandaşına her yönüyle kendi dini inancını seçme, 

başkalarına tebliğ etme ve inancına uygun yaşama hakkı verilmiştir” denilmektedir. 

Buna göre genel olarak devlet bütün dinlere karşı aynı mesafededir, yani tarafsızdır. Dini 

teşkilatlar siyasete karışamazlar. Herkesin inanç özgürlüğü ve dinini tebliğ etme hakkı 

vardır. 

Bugünlerde Kazakistan’da Hıristiyan dininin her üç akımı, yani Katolik, Ortodoks 

ve Protestan mezhepleri faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca 1994 yılından itibaren 

Almatı şehrinde Ermeni ‘Surb Haç’(‘Kutsal Haç’) kilisesinin kaydı yapılmış olup, 

faaliyetlerini sürdürmektedir.68 

                                                 
65 Aytunç Altındal, Vatikan ve Tapınak Şovalyeleri, Ankara, 2002, s. 7, 37-42. 
66 Abdulbaki Keskin’in konuşması, I. Avrasya İslam Şurası, (23–27 Ekim, 1995/Ankara) Diyanet İşleri Başkanlığı   
    Yayınları, Ankara, 1996, 161. 
67 Ali Özekin konuşması, I. Avrasya İslam Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,  ,  , Ankara, 1996 s. 79  
68 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 65 
    V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 
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2.  HIRİSTİYAN MİSYONERLİĞİ 

2.1 Hıristiyan Misyonerliğinin Tarihçesi 

Hıristiyan misyonerliği günümüze kadar 7 aşama geçirmiştir. Bu yedi aşama 

aşağıdaki yedi dönemi teşkil etmektedir: 

1) 33–100 arası, Havariler dönemi; 

2)  100–800 arası Kiliselerin kuruluş dönemi; 

3)  800–1500 arası Ortaçağ dönemi; 

4)  1500–1650 arası Reform dönemi; 

5)  1650–1793 arası Reform sonrası dönem; 

6)  1793–1965 arası Modern dönem; 

7)  1965 sonrası Diyaloglar dönemi;69 

Misyonerlik faaliyetleriyle meşgul olan tüm Hıristiyan grupları Hz. İsa’nın “Gidin, 

bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla 

vaftiz edin”70 sözüne istinaden bu faaliyeti yürüttüklerini söylemektedirler. Bu söz 

üzerine havariler çeşitli bölgelere dağılmış ve bu yolda ilk misyonerler olmuşlardır. 

Ancak ayetteki ‘öğretme’ kelimesini tebliğ olarak yorumlamak yerine ne pahasına olursa 

olsun insanları Hıristiyanlaştırmak şeklinde yorumlamışlardır. Oysa Hz. İsa (a.s.) 

mesajını sadece tebliğ etmekle yetinmiş ve hatta kendi görev alanının sınırlı olduğunu 

belirten sözler söylemiştir. Nitekim kendisinden yardım isteyen bir kadına “Ben, İsrail’in 

kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim” diye cevap vermiştir.71 Zaten 

İncil’deki misyonla ilgili ifadelerin tamamından öğretme, haberdar etme anlamı 

çıkmaktadır. Gerisi Pavlus’a aittir. Onun için ilk zamanlardaki misyonu tebliğ kabul 

etmek ve misyonerlikten ayırmamız gerekmektedir.72 

Misyonerliği pratik hayata aktaran ve sistematik anlamda misyonerlik yapan ilk kişi 

Pavlus’tur. “İlahi Oğul Rab İsa Mesih” inancını yaymak maksadıyla O, Kudüs’e73; 

                                                 
69 Abdurrahman Küçük, “Misyonerlik ve Türkiye”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara 1996, s.37 
70 Matta 28/19–20 
71 Matta İncili, 15/24 
72 “Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik”,Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yay.,   Ankara,2005,s. 24 
73 Rasullerin işleri 15/1–5 
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Antakya’dan Konya’ya74, Efes’e75, Makedonya’ya76; ve Selanik’e77 kadar üç önemli 

misyonerlik seyahati düzenlemiştir.78 İlk devirlerde Hıristiyanlar büyük baskı 

altındaydılar. 313’de Roma İmparatoru Konstantin Hıristiyanlığa sempati duymaya 

başlamış ve bu tarihten sonra Milan Fermanı ile Hıristiyanlar rahatlamıştır. 325 İznik 

Konsili ile başlayan toplantılar arka arkaya devam etmiştir. 380 yılında Hıristiyanlığın 

Roma’nın devlet dini haline gelmesinden sonra ise yayılma daha da hızlanmıştır.79  

Avrupa’da IV. yüzyılda Wizigotlar, V. yüzyılda Franklar Hıristiyanlığı kabul etmiş 

ve Roma’ya bağlanmış, 600’lerde Britanya adaları, VIII. yüzyılda Cermen kabileleri, IX. 

ve X. yüzyılda Danimarka ve Saksonlar zorla Hıristiyanlaştırılmış, Slavların, Norveç, 

İrlanda ve İsveçlilerin Hıristiyanlığı kabulü 1000’leri bulmuştur. 988 tarihinde 

Hıristiyanlık Rusya’da devlet dinin olmuştur.80   

1054 yılında Latin ve Grek kültürüne bağlılar arasında meydana gelen bölünme 

sonrası Hıristiyan dünyası zaman zaman Katolik ve Ortodoks çekişmelerine sahne olmuş, 

16. yüzyıldaki Batı Katolik Kilisesi içerisindeki Protestan oluşum ile kiliseler arası ve 

dolayısıyla misyonerler arası rekabette de artış görülmüştür. Bundan dolayı 20. yüzyılın 

başında, 1910 yılında Edinburg’da düzenlenen Misyonerlik Konferansında şu şekilde bir 

karar alınmıştır: “Hıristiyan olmayan her ülkeye bölünmüş olmayan ortak bir kilise 

kurmak gerekmektedir. Yerli kiliseler Batılı misyonerlerin görüş ve isteklerinden 

bağımsız olarak birlik problemlerini bizzat kendileri çözeceklerdir”.81 Bu dönemden 

sonra misyonerlerin yetiştirilmeleri ile ilgili uygulamalarda yeni planlar oluşturulmuş ve 

Misyonerlik faaliyetlerine İkinci Dünya Savaşından sonra da hız verilmiştir.  

 

2.2 Misyonerlerin Yetiştirilmeleri 

İngiliz misyoneri Mr. John, misyonerleri nasıl yetiştirdiklerini şöyle anlatır: 

“Misyonerler çocukken hizmete alınırlar. İfa edecekleri vazifeye göre ilmen, ahlaken ve 

fikren yetiştirilirler. Şöyle ki, İngiliz Misyon Cemiyeti her sene bütün ilköğretim okulları 

                                                 
74 Rasullerin işleri 14/23–24 
75 Rasullerin işleri 19/1–2 
76 Rasullerin işleri 16/6 
77 Rasullerin işleri 17/1–5 
78 Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın mimarı, Ankara 2001, s.53–73 
79 Mehmet Aydın: “Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık”, TDV Yay.,  ,  , Ankara-1995, s. 22  
80 Ahmet Aras: “Protestanlık Tarihinde Kalvinizm”, Konya–2004, s. 22 
81 “Ana Britannica” Genel Kültür Ansiklopedisi, ‘Misyonerlik’ maddesi, cilt: 23, 1994, s. 52 
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çocuklarının zekilerinden ihtiyaca göre otuz kırk kadarını ayırarak dünya ülkelerinin 

kendilerince lüzum hissedilen mıntıkalarına sevk eder. Mesela ikisini Türkiye’ye, üçünü 

Hindistan’a, dördünü Tibet’e, beşini Rusya’ya vs. yerlere serpiştirirler, çocuklar o 

memleketlerdeki sefaret ve konsolosluklara tevdi edilirler82”. 

Misyoner teşkilatlarında misyoner adaylara, Doğu Devletleri ve bu devletlerin 

insanları geri kalmış, cahil, medeniyetten uzak ve adeta misyoneri bekleyen kimseler 

olarak tanıtılırlar.83 Misyonerler gezecekleri yerlere gitmeden önce bölgenin genel 

durumu hakkında bilgi alırlar.84 Muhataplarının duymak istedikleri şeyleri söyleyerek 

kalplerine yalanlar pahasına da olsa ulaşabilmek için gereken hazırlıkları yaparlar. 

 

2.3 Kazakistan’da Misyonerlere Faaliyet İmkânı Sağlayan Faktörler 

Misyonerlikte, faaliyette bulunan misyonerlerin başarılı olmalarındaki en önemli 

faktör, çalışma ortamı ve faaliyetlerini kolaylaştıran imkânlardır. Bunları Kazakistan için 

şu şekilde sıralayabiliriz:  

 

a. İnanç boşluğu ve dini bilgi eksikliği: 

Sovyet döneminde oluşan manevi boşluk nedeniyle yöre halkı İslami temel 

bilgilerden yoksun kalmıştır. Söz konusu iman boşluğunu doldurmak için misyonerler 

Kazakistan’a gelmişlerdir.  

 

b. Dış kaynak ihtiyacı: 

Bağımsızlığını alıp, önü yeni açılan ülkemizde alt yapı, tecrübe kaynak ve eleman 

yetersizliği nedeniyle dış ülkeden gelecek yeniliklere ihtiyaç duyulmakta. Fakat 

gerçekten güzel ve faydalı olan Batı teknolojisi ve yeniliklerinin arkasında zarar ve yıkım 

getiren misyonerlik amaçlarının gizlendiği ise gözden kaçmaktadır.  

c. Bilim ve eğitim kurumlarının kaynak ihtiyacı: 

Sovyetlerin dağılmasıyla bölge ülkelerinde bilim adamları büyük ekonomik ve 

sosyal itibar kaybına uğramışlardır. Bütün bu ağır şartlara rağmen bilimsel faaliyetlerini 

                                                 
82 İ.S. Sırma, “Misyonerlik”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul 1990, III, 41 
83 Mustafa Halidi – Ömer Ferruh, ‘İslam Ülkelerinde Misyonerlik ve Emperyalizm’,çev. Osman Şekerci,  İstanbul     
    1968, s.52 
84 Bkz. Enver Baytan, ‘Hıristiyan Misyonerleri Nasıl Çalışıyor?’ , İstanbul 1965, s.78 



 21

sürdürmeye çalışan bilim adamları finans kaynağı olarak misyonerlerin tekliflerini kabul 

etmek zorunda kalmışlardır.85  Eğitime yardım adı altında öğretmen, bilim adamı vb. 

adlarla bölgeye çok sayıda misyoner sızmış durumdadır. Bunların en yaygınları da 

özellikle yabancı dil kurslarında veya okullarda öğretmenlik yapan ‘Barış 

Gönüllüleri’dir. 86 Ayrıca misyonerler doğrudan kendi dini okullarını da açmaktadırlar. 

 

d. Yerli halk desteği: 

Kazakistan dâhil uzun süre dünyaya kapalı olarak yaşayan bölge halkının büyük 

çoğunluğu Batı’yı idealize etmekte, ona ulaşmayı bir sosyal sınıf atlama, zenginleşme ve 

modernleşme aracı olarak görmektedir. Halkın bu özentisini istismar eden misyonerler 

onlara çeşitli vaatlerde bulunarak kendilerine çekiyorlar. Öyle ki, Kazakistan ve 

Kırgızistan’ın bazı bölgelerinde yerli halk Hıristiyanlığa geçtiği gibi, kendi ırkdaşlarını 

da Hıristiyanlığa kazandırmak için ellerinden gelen fedakârlığı yapıyorlar. Bazı yerli 

Hıristiyanlar evlerini, arazilerini, kısaca bütün imkânlarını misyonerlerin istifadesine 

sunuyorlar.87 

 

e. Bölge hükümetlerinin din ve kültür siyasetlerindeki belirsizlik: 

Bağımsızlıktan sonra bölge ülkelerinin kültür siyasetlerinde net ve istikrarlı bir 

çizgiye kavuştukları henüz söylenemez. Kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçilik, 

evrensellik gibi değerler arasında bocalayan yönetimlerin istikrarsız tutumları misyoner 

teşkilatlarının çalışmalarına zemin hazırlamaktadır. 

Yerli meşhur yazar ve aydınların misyonerlik faaliyetlerine müdahalesi, bu 

faaliyetler sonunda bazı Müslümanların Hıristiyanlığa geçmesini önlemeye çalışması ne 

yazık ki anayasaya, din ve vicdan özgürlüğü kanununa ve insan haklarına aykırı 

görülmektedir.  

f. Din ve vicdan özgürlüğü kanunlarındaki boşluklar: 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Kazakistan, Kırgızistan ve diğer Türk 

Cumhuriyetleri din ve vicdan özgürlüğü hakkında yeni kanunlar çıkardılar. Söz konusu 

                                                 
85 A. Abdibekov, “Kalktan Çıkkan Kayırdinder ce İslamdı Çanıp başka Dinge Ötöndör Cönünde” (Halktan Ayrılan  
    İslamdışı Dinliler veya İslamı Küçük Görüp Başka Dine Geçenler Yönünde). Aalam, 12-18 şubat, 1997, No 5. 
86 Seyfettin Erşahin “Türkistan’da Misyonerlik Faaliyetleri (Kırgızistan Örneği)”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 34, sayı 3,   
    Temmuz-Ağustos, Eylül 1998. s. 100 
87 Seyfettin Erşahin  a.g.e. s. 102 
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kanunlarda din ve dini kurumlara laiklik esasında dünya standartları ölçüsünde yeni 

haklar tanındı. Bu özgürlük ortamından bölgenin hâkim dini İslamiyet yararlanırken diğer 

dinler de bağlılar sayısının az olmasına rağmen aynı imkânlara kavuştular. 

g. İslam teşkilatları ve Müslüman temsilcilerin zayıflığı: 

Sovyet döneminde dinin baskı altında tutulması nedeniyle teşkilatlanamayan ve din 

uzmanlarını yetiştiremeyen Müslüman dini kurumları halka İslam’ı anlatmakta, yeni 

meseleler karşısında çözüm üretmekte, kısaca tebliğde yetersiz kalmaktadır. 

h. Erdemli örnek insan arayışı: 

Misyonerler şahıslarında dürüst, yardımsever, zengin ideal bir insan portresi 

çiziyorlar. Üstelik bunu İncil’in öğretilerine uyarak ve Hz. İsa’yı takip ederek elde 

ettiklerini söylüyorlar. Batı’da yetişmiş, zengin, ahlaklı ve kültürlü bir insan elbette ilgi 

çekiyor. Bunun yanında yerli Müslüman halktan kaynaklanan bazı ahlaki zafiyetler de 

misyonerlere yardımcı oluyor. Bu iki zıtlığı gören gençler için misyonerler cazibe 

merkezi haline geliyor. 

i. Gençliğin içinde bulunduğu maddi-manevi durum: 

Komünizm sonrası gençlerimizin önemli bir kısmının inanç boşluğu içinde oldukları 

görülmektedir. “Sebep ekonomik sıkıntıdır. Gençlerin harçlığı yok. Paraya düşkünlük ve 

zengin olma hırsı, onları maddi imkânlara yöneltiyor. Misyonerler de maddi imkân 

sunuyorlar.”88 Ayrıca konser, film ve benzeri gösteri ve etkinliklerle gençleri etkiliyorlar. 

j. Yanlış İslam anlayışını istismar: 

Misyonerler toplantı şeklinde yaptıkları faaliyetlerinde açıktan İslam’a 

saldırmıyorlar. Ancak bire bir konuşma ve görüşmelerinde İslam hakkında yersiz 

isnatlarda bulunarak halkın inancını sarsmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızdaki İslami bilgi 

eksikliğini kullanarak İslam’ın problemliymiş gibi gözüken taraflarını yermekle 

insanlarımızı İslam’dan soğutmaya çalışıyorlar.  

Misyonerler ayrıca İslam’ın insanı fakirleştirdiğini, bu yüzden Müslümanların bütün 

dünyada fakir kaldıklarını, insanın üretme kabiliyetini ve yaratma gücünü körelttiğini, 

üretemez insanlar yetiştirdiğini söylüyorlar. Kendilerinin zenginlik ve gelişmişliğinin de 

Hıristiyanlıktan kaynaklandığını vurguluyorlar.  

 

                                                 
88 Avrasya İslam Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1997, s. 57 I. 
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2.4 Misyonerlerin Çalışma Yöntemleri ve Başvurdukları Metotlar  

Misyoner teşkilatlarının pek çok yöntemleri vardır. Bu yöntemler zamana ve zemine 

göre de sık değişmektedir. Hıristiyanlığın ilk asırlarında en ağır işkenceleri yaparlar, hatta 

diri diri yakarlar iken; şimdi güler yüzlü tavırlarla, sahte, boyalı kitap ve dergilerle; 

parayla faaliyetlerini yürütmektedirler.  

Saksonların Hıristiyanlaştırıldığı Ortaçağ döneminde yöreyi istila eden Hıristiyan 

yöneticileri yöre halkı için şiddet ve baskı getirmişlerdir: 

“Hıristiyan olmamış bir Sakson, halkın arasında kendini gizlemeye çalışır ve vaftizi 

kabul etmeyi reddederse öldürülecektir” ve “Hıristiyanlara karşı paganları gizlemeye 

çalışan kişi öldürülecektir” gibi kurallar Hıristiyanlığın nasıl yayıldığı konusunda ipucu 

vermektedir.89      

a.  Mesajın kültürel ortama uyarlanması 

Pavlus’un misyon yöntemleri arasında mesajın kültürel ortama uyarlanmasına da 

ciddi örnekler bulunmaktadır90 ve günümüzde, özellikle Protestan gruplarınca yaygın 

biçimde uygulanan kültüre uyarlama (contextualisation, inkültürasyon) yöntemine 

referans teşkil etmektedir91. Örneğin Pavlus’un sünnet olayını kaldırması Hıristiyan 

dininin önündeki büyük bir engeli kaldırmış oldu.92  

Bununla ilgili uzman bir misyoner olan Charles D. Egal şunları söyler: 

“Müslümanlara karşı onların din dilini kullanarak yaklaşın. Dua ve vaazlarda Kuran’dan 

ve İslam kültüründen, Hıristiyan inancıyla uyum içinde olan, ya da Hıristiyanlık 

açısından sorun olmayacak ifadeleri kullanın... Yine Müslümanların Cuma ibadetlerine 

paralel olarak Cuma vaazları düzenlenebilir, ev kiliselerinin liderleri imam şeklinde 

sunulabilir, ev kilisesine girerken ayakkabı çıkarılabilir. Aynı şekilde Müslümanların 

uyguladıkları doğum ve ölüm törenleri, gözden geçirilip bunlara iştirak edilebilir...”93 

b. Zararlarını hiç düşünmeden insan nefsine hoş gelen şeylerle etkilemek: 

Gençlere müzik, bilgisayar ve sportif faaliyetler; büyüklere para ve iş teklifleri vs. 

ağır sanayinin, harp gücünün, nükleer hâkimiyetin, sinema dâhil medyanın tüm dallarının 

                                                 
89 Şinasi Gündüz, ‘Misyonerlik’ Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,30. cilt, İstanbul 2005, s. 195 
90 Korintoslular’a Birinci Mektup, 9/19–22; 10/33 
91 Şinasi Gündüz, ‘Misyonerlik’ Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi,30. cilt, İstanbul 2005, s.194 
92 Thomas Michel; “Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş”, İstanbul–1992, s. 97 
    Mehmet Aydın: “Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık”, TDV Yay.,  ,  , Ankara-1995, s. 19 
93 Egal C.D., “Ministering to Muslims” http://www.leaderu.com/isot/docs/minmuslim.html  
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Hıristiyan ülkelerin etkisi altında oluşu, alkolün, fuhuş’un, bağımlılığın yaygınlaşması 

misyonerlik faaliyetlerini daha da kolaylaştırmaktadır. Eskiden para ile sosyal 

yardımlarla yaptıklarını şimdi çok daha ucuz ve kolay yollarla yapabilmektedirler.94 

Örneğin Yehova Şahitleri’nin “Stor Baş” yayınevi herhangi bir para ticaretini 

yapanlar gibi kurnaz reklâm taktiklerini kullanmaktadır. Mesela: “Sizin hayatınız 1 

dolardan daha değerli mi?”; “Kutsallık kevseri olan “Stor Baş” size yeni hayat 

versin. Ertelemeden şimdi abone olun!” vb. Ancak eğer Yehova Şahitleri her bir 

sıradan tarikat üyesini reklâm ve satış ajanları olarak kullanmasa idi, sırf reklâmlar bu 

kadar başarılı olamazdı.95   

c. Takiyecilik ve ikiyüzlülük 

Hıristiyanlığın babası olan Pavlus, misyon faaliyetleri sırasında nasıl davrandığını 

Korintlilere I. Mektubunda şöyle anlatmaktadır: “Ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim. 

Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudileri kazanmak için 

Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa’nın denetimi altında olmadığım 

halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım. 

Tanrı’nın yasasına sahip değil de, Mesih yasası altında olan biri olarak Yasa’ya sahip 

olmayanları kazanmak için güçsüzlerle güçsüz oldum ne yapıp edip bazılarını kurtarmak 

için herkesle bir şey oldum”.96 

Başka bir yerde de: “...kurtulsunlar diye birçok kimsenin yararını gözeterek herkesi 

her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum”97 demektedir. Misyonerler de Pavlus’un bu 

prensiplerini kendilerine ölçü alarak aynı şekilde davranmaktadırlar. 

d.  İslami bilgi eksikliğini istismar 

Misyonerler İslami bilgi eksikliğini de şu yöntemleriyle kullanırlar: 

1) İslam dini hakkında yanlış ve iftiraya varan fikirler yayarlar 

2) İslam âleminin geri kalmışlığını İslam’a bağlarlar 

3) İslam’ı kan ve şiddet dini olarak gösterirler. Kurban hareket noktalarıdır. 

4) Hıristiyanlığı yaşanması kolay, İslam’ı da yaşanması zor bir din olarak anlatırlar 

5) Hz. Peygamberin (s.a.s) çok evliliğini dillerine dolarlar98 

                                                 
94 Ali Erbaş, “Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış”, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, 2003. s.16 
95 “Yehova Şahitleri Kimlerdir?” (Свидетели Иенговы Кто они?)Oleg Stenyayev, ‘Ortodoks Misyonerinin 
kütüphanesi’, “Ortodoks Mopskovası”  yılında 1996, s.42 
96 Korintoslulara I. Mektup, 9/19-22 
97 Korintoslulara I. Mektup, 10/33 
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e. Ne yapıp edip insanların kazanılması 

Hıristiyan misyonerliğinde, Matta incilinde99 vurgulandığı gibi muhatap alınan 
kimselerin İsa Mesih öğrencileri yapılmaları ve vaftiz edilmeleri ya da ilk Hıristiyan 
misyoner Pavlus’un bir mektubunda vurguladığı gibi “ne yapıp edip insanların 
kazanılması” amaçlanmaktadır. Böylece Hıristiyanlar tarih boyu gittikleri yörelerde hitap 
ettikleri insanlara Hıristiyan mesajını duyurmayı değil, onları Hıristiyanlaştırmayı 
hedeflemişlerdir. Hıristiyan egemen güçler, egemenlikleri altında yaşayan farklı inanç ve 
kültür bağımlısı halkları hızla asimile etmeyi, İsa’nın ve Pavlus’un kendilerine yüklediği 
dinsel bir görev addetmişlerdir. Bu nedenle, örneğin Amerika kıtasının Batılı 
Hıristiyanlarca işgalinden yaklaşık iki yüzyıl geçmeden, güneyi ve kuzeyiyle bütün 
kıtanın yerli inanç ve kültürleri hızla yok edilmiştir. Ortaçağ engizisyonunu aratmayacak 
yöntemlerle farklı inanışlar üzerinde şiddet estirilmiş ve yöre halkları hızla 
Hıristiyanlaştırılmıştır. Aynı durumu Avustralya’da, Yeni Zelanda’da, Batı 
emperyalizmini yaşayan Afrika ülkelerinde ve diğer bölgelerde görmek mümkündür.100 

Misyonerlere insanlara kolay ulaşabilmeleri amacıyla mesleki eğitim de verilir. 

Örneğin öğretmenlik, doktorluk misyonerlik faaliyeti için çok önemli bir vasıtadır. 

Burada sinsiliğin olup olmadığı tartışılabilir, ama insanların istemediği yerde ve 

durumlarda onlara dinlerini anlatarak rahatsız etmek tebliğin ruhuna aykırıdır. Ayrıca 

doğruyla yanlışı ayırt edemeyen çocuklara öğretmenlik kılığı altında hayati önemi olan 

din hakkında fikirler aşılamak bizce dürüst bir tebliğ yöntemi değildir. 

f. Diyalog 

1962–1965 yılları arasında yapılan II. Vatikan Konsili’nden sonra Katolik 

Kilisesinin Hıristiyanlık dışındaki dinlere karşı hoşgörülü tutumu dikkat çekicidir. 

Nitekim II. Vatikan Konsili’nde kabul edilen “Nostra Aetate: Kilisenin Hıristiyan 

Olmayan Dinlerle İlişkisi Hakkındaki Deklarasyon”da Katolik Kilisesi’nin diğer dinlerle 

diyaloga ve işbirliğine girme isteği açıkça ifade edilmektedir: “Bu yüzden Kilise 

evlatlarını, diğer dinlerin mensuplarıyla basiret ve yardımseverlik içindeki görüşmeye ve 

işbirliğine davet eder”. Bunun yanında Müslümanlarla ilgili görüşleri “Katolik Kilisesi 

                                                                                                                                                             
98 Bilgi için bkz. Abdullah Uçar, ‘Misyonerler’, Konya 2005, Adım Matbaası s.219–235 
99 Matta. 28/19–20 
100 Şinasi Gündüz ve Mahmut Aydın, “Misyonerlik”, ‘Dinsel Öğretilerin Tebliği ve Misyonerlik’, Kaknüs Yay.,   
İst. 2002, s.17–18 



 26

Müslümanlara da büyük bir saygıyla bakar” ifadeleri ile başlamakta ve şu ifadelerle 

bitmektedir: “Konsil bütün herkesi geçmiş kavga ve anlaşmazlıkları unutmaya 

çağırır..”101  

Fakat İslam’a ve İslam peygamberine (s.a.s.) saldırılar devam etmiştir. Ayrıca 

geçmişte misyonerlik faaliyetleri için oluşturulan komisyonun isminin “Halkları 

Hıristiyanlaştırma Kurulu” olarak değiştirilmesi,102 diyalog konusunda kilisenin 

görevlendirdiği kimselerin aktif misyonerler olması bunun misyonerlik metodu 

olabileceği şüphesini destekler mahiyettedir.103 

Hıristiyan olmayan dinlere mensup insanlar ve özellikle Müslümanlar Konsil’de 

yapılan diyalog teklifini tarihteki ilişkiler açısından da ihtiyatla karşılamışlardır. 

g. Misyonerlerin internet çalışmaları 

Misyonerlerin basın yayın organlarında ve özellikle de internet sitelerinde oldukça 

yoğun faaliyet içerisinde oldukları görülmektedir. Değişik kilise ve cemaatlerin 

kendilerine ait siteleri bulunmaktadır. Örnek olarak şu adreslere bakılabilir: 

www.bible.kz 

www.lyakhov.kz  

www.myessay.boom.ru 

Kazakistan’da bulunan hemen her misyonerin internette özel sayfası bulunmaktadır. 

Orada resimler, video kayıtlar ve vaftiz etme raporları Amerika’daki büyük teşkilatlarına 

sunulmaktadır. Bazı sitelerde “Falan isimli Kazağın İsa Mesih’i bulması için dua edelim” 

gibi çağrılara sık rastlanır. Yerli Hıristiyanlardan kilise inşaatları, kitap, disk çıkarmak 

için yardım istenir. Hayrete düşüren bir özellik, bu sitelerde Kazakistan yönetimini 

kötüleyen yazılar da bulunmaktadır. Şöyle ki: “Kazakistan’da misyonerlere serbestlik 

tanınmamıştır. Milli Güvenlik Komitesi görevlileri misyonerleri soruşturmalarla rahatsız 

ediyor, hatta sokaktaki polis memurlarına kadar misyonerlere baskı yapıyorlar” 

şeklindeki asılsız söylentilerle Kazakistan’ı diktatör bir ülke olarak göstermeye çalışırlar. 

Bu siteleri gören etki sahibi aydınlarla hükümet adamları bu haberlerin Batı’da doğuracak 

olumsuz etkilerinden endişelenerek misyonerlerin yolunu biraz daha açmaktadırlar.  

                                                 
101 Ali İsra Güngör: “; Vatikan Misyon ve Diyalog”, Töre Yay.,  ,  , Ankara 1997, s.178. 
102 Mehmet Aydın: “Vatikan Ruhani Devleti’nin İdari Yapısı”, Diyanet İlmi Dergi, c. 33, sayı 4, Ankara–1997, s. 8 
103 Erdoğan Baş, Salih İnci “Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam”, Erkam Yay.,   İstanbul 2004, s. 337–338 
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2.5 Başlıca Propaganda Konuları 

a. İsa Mesih’in İlahlığı 

Bu önce insanları iyice hazırladıktan sonra en sık başvurdukları propaganda 

konusudur. Bunu söylerken Yeni Ahit’i açıp şu ayeti okurlar: “Tövbe edip inanarak 

kurtarıcı Rab İsa Mesih’e döndüğümüzde, kabul edildiğimizi ve O’nun değerli kanı 

aracılığıyla yıkanıp temizlendiğimizi biliriz.” Hz. İsa’nın değişik mucizelerinden 

bahsedilir.104 

b. Hz. İsa’nın Çarmıha Gerilişinin Sebebi 

Burada Hz. İsa’nın insanlık için kendisini feda ettiği anlatılır. Hz. Âdem’in işlediği 

suçun bütün insanlığa geçtiği ve Hz İsa’nın insanlığı bu suçtan, çarmıha gerilmek 

suretiyle kurtardığını tekrarlayıp dururlar. Propaganda kitaplarında bu hadise değişik 

şekillerde nakledilir. Çoğunlukla Hz. İsa “Ayakları kanayan kurtarıcı” olarak sunulur105.  

c. Kuran-ı Kerim ile Kendi Kitaplarını Kıyaslarlar 

Kendilerince Kitabı Mukaddes önce geldiği için Kuran ondan bazı ilavelerle kopya 

edilmiştir ve geçersizdir. Kuran ayetlerinin önüne ve arkasına bakmaksızın işlerine gelen 

yerlerini alıp kullanırlar. 

 

2.6 Misyonerlerin Gayeleri 

2.6.1 Hıristiyan Misyonerlerinin Esas Gayeleri: 

Misyonerlerin kendi ifadelerine göre onların gayeleri: 

a.Eski tapınakları tekrar canlandırmak 

b.Canlandırılan ve yeni kurulan tapınaklar vasıtasıyla insanları kendi dinleriyle 

tanıştırmak.  

c.Böylece İsa Mesih’in ikinci gelişine dünyayı hazırlamaktır. 

Evet, bu gayeleri ilk misyonerler olan havarilere yakıştırabiliriz.  Hz. İsa ve ondan 

sonraki birkaç yüzyılda Hıristiyanlığı yaymaya çalışan insanların faaliyetlerinde 

gerçekten samimi oldukları tarihi rivayetlerden anlaşılmaktadır. Fakat Hıristiyan 

misyonerlik teşkilatları kuruluşlarından itibaren hiçbir dönemde sadece dini amaçlı 

                                                 
104 “Чему Учит Библия?” (Kutsal Kitap Neyi Öğretiyor), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,   
      New York, 2005, s. 37  
105  “Чему Учит Библия?” (Kutsal Kitap Neyi Öğretiyor), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,  
      New York, 2005, s. 47 
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müesseseler olarak kalmamıştır. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğunun devlet dini 

olduğu dönemden itibaren misyonerlik faaliyetlerinin değişik metotlar ürettiği ve 

geliştirdiği bilinmektedir. Bundan sonra da misyonerlik faaliyetlerinin doğrudan veya 

dolaylı tesirleri artık dinin kapsama alanının dışına taşmış; siyasi, sosyal, ekonomik, 

kültürel bakımlardan geldikleri ülkelerin lehine, gittikleri ülkelerin ise aleyhine sonuçlar 

doğurmaya başlamıştır. Bu yolda onlar her zaman şu veya bu nispette siyasi otorite ile 

temas, daha doğrusu işbirliği içerisinde olmuşlardır; 12. asrın son yarısı ile 16. asrın ilk 

yarısı arasında kurulmuş bulunan önemli Katolik misyonerlik teşkilatlarının destekçileri 

ilk yıllarda dönemin iki büyük koloni sahibi gücü Portekiz ve İspanya olmuştur. Sonraki 

dönemlerde Fransa ve Almanya, daha sonra yine Almanya ve İrlanda, daha yakın yıllarda 

ise ABD olmuştur.106 

Hıristiyanlar, İslam dünyasına karşı asırlarca süren ciddi propaganda ve savaşlar 

yoluyla mücadele etmiştir. Ancak İslam dünyasına karşı ne “Haçlı Seferleri” ne de 

misyonerlik faaliyetleri ile başarı sağlayamamışlar107 ve Müslüman halklara yönelik 

kültür emperyalizmini gerçekleştirme yoluna girmişlerdir. 

Öylece işi tekrar yeniden, önce Hıristiyan adetlerini, Hıristiyan bayramlarını, 

Hıristiyan kültürünü, Hıristiyan ahlakını aşılamaktan başladılar. Burada yerine toplumuna 

ve zamanına göre değişen basamaklı gayeler takip edilmektedir: Birinci basamak, ‘kendi 

grubuna katmak’; İkinci basamak ‘mabet kurmak’; Üçüncü basamak ‘yerlilerden ruhban 

yetiştirmek’; ve son olarak da ayakta kalabilmek için o ülkenin kültürüyle 

bütünleşmek.108 

Ülke toplumunu kazanamadıkları durumda onları mensup oldukları kültürle 

çatıştırma, ırkçılık, taassupçuluk ve dini anlayış farklılıkları yaratma da Misyonerliğin 

gayelerindendir. Dolayısıyla, günümüzdeki Misyonerlik kendisini destekleyen bir ülkenin 

siyasi planlarını uygulama yolu olarak değerlendirilmektedir. Öyleyse onların gayelerinin 

sadece Hıristiyanlaştırmak değil, aynı zamanda Orta Asya’daki yeraltı zenginlikleriyle 

dolu topraklara ulaşarak, o bölgeleri sömürgeleştirmenin alt yapılarını oluşturmak olduğu 

anlaşılmaktadır.109 

                                                 
106 Ömer Turan, ‘Avrasya Coğrafyasında Misyonerlik Faaliyetleri’,Avrasya Etüdleri,Sonbahar-Kış, Ankara,1999.  
107 Mehmet Aydın, “Misyonerlik Faaliyetleri ve Türkiye”, ‘Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri’,Ankara, 1996.s.16. 
108Abdurrahman Küçük “Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği   
     Yayınları,  Ankara, 2005,s. 22. 
109 Ali Erbaş, “Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış”, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, 2003. s.10 



 29

 

2.6.2 Misyonerlik ve Emperyalizm İlişkisi: 

Misyonerlerin asıl amaçlarının Hıristiyanlıktan başka bütün dinleri ortadan kaldırıp 

gittikleri yerlerdeki bütün insanları köleleştirmek olduğu anlaşılmaktadır.110 Ayrıca siyasi 

ve ekonomik amaçlarını zaten hep ön planda tutmaktadırlar. Bu noktadan bakıldığında 

mezhepler arasında da adeta bir rekabetin olduğu göze çarpmaktadır. Şöyle ki; Protestan 

mezhebinden olan bir misyoner başkalarının Hıristiyan olup da Ortodoks veya Katolik 

mezheplerine girmelerini hoş karşılamaz. Zira her mezhebin perde arkasından yönettiği 

ülkeler vardır ve bu mezhebin mensupları kendi ülkelerinin iktisadi, siyasi ve kültürel 

planda temsilciliğini yapmaktadırlar. Dolayısıyla burada misyonerliğin, emperyalizm ile 

maddi menfaat ilişkisi olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır.111 

Hıristiyanların bu gayesini Kenya’nın ilk başbakanı olan Kamau Kenyatta şu 

sözleriyle özetler: “Misyonerler topraklarımıza geldiğinde İncil onların, topraklar 

Afrikalıların elindeydi. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğrettiler. Gözlerimizi 

açtığımızda ise İncil bizim, topraklarımızsa onların olmuştu”.112 

 

 

 2.6.3 Misyonerlik ve Oryantalizm İlişkisi 

Oryantalizm, Avrupalıların Doğu’ya hâkim olmak, Doğu’yu yeniden kurmak ve bu 

bölgenin amiri olmak için geliştirdikleri bir kurumdur. Yani, Hıristiyan Batı’nın 

Müslüman Doğu’yu siyasi, sosyal, askeri, ideolojik, bilimsel ve estetik bakımdan 

yönetmesi demektir.113 

Avrupalılara göre vahşi Doğu’nun fethedilmesi gerekir. Dolayısıyla Doğu’ya 

yapılacak seferler saldırı niteliği taşımaz. Çünkü amaç onları kurtarmaktır. Aslında çoğu 

oryantalist’e göre Doğu, Batı ile eşit olmadığı gibi, Doğu’lu insan da Batı’lı insanla eşit 

değildir. Örneğin John Westakle, “Uluslararası Hukuk Prensipleri” adlı eserinde 

medenileşmemiş bölgelerden bahsederken, buraların büyük güçler tarafından işgal 

edilmesi gerektiğini savunmaktadır.114 Yani Doğu’lu üstün bir ırka mensup olmadığı için 

                                                 
110 Bkz. The Missionary Out Look, New York 1920, s. 35 vd’den naklen Halidi-Ferruh, a.g.e., s. 48 
111 Ali Erbaş, “Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış”, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7, 2003. s.15 
112 Misyonerlerin bu tür emperyalist emelleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. www.bayzan.net 
113 Ali Erbaş,“Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış”, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 7,2003 s. 9 
114 Edward Said, Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu, İstanbul 1991, s. 328 
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yönetilmelidir. Bir oryantalist’e göre Batı’lı vatanını savunursa kahraman, ama Doğu’lu 

vatanını savunursa İslami taassupla hareket eden dar ufuklu bir kültür düşmanıdır. 

Doğu’lu küçük görülecek, onun sanatı, tarihi, kültürü, kahramanlığı, vatanseverliği ve 

hatta bütün mukaddesatı şiddetle eleştirilecekti ki, İslam dünyasının idareci sınıfı ve 

aydınları kendi kimliklerinden utanır hale gelerek, Batı’nın telkin ve tekliflerini kabule 

amade olmaktan ve Hıristiyan dünyasına boyun eğmekten şeref duysunlar. Bu amaçla 

oryantalist faaliyetler misyonerliğin yan kolu olarak ortaya çıkmıştır. Yani oryantalizm 

misyonerliğe, misyonerlik de sömürgeciliğe hizmet etmiştir.115 

Şahsi nüfuz ve menfaat için misyonerlik yapan insanlar da vardır. Hatta bunu 

kendileri bile inkâr etmemektedirler. Mesela yaptığı işlerle kendisine ‘bukalemun’ lakabı 

verilen İngiliz misyoner William G. Palgrave sırf şahsi menfaat ve ihtiras sebebiyle 

Cizvit bir rahip olmuş ve Protestan olan milletine karşı mücadele etmiştir. Cizvitlerden 

beklediği menfaati göremeyince tekrar Protestan olmuştur.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Ali Erbaş, “Hıristiyan Misyonerliğine Genel Bir Bakış”, Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi,cilt 7,2003. s.8–9 
116 Henry H. Jessup, Fifty Three Years in Syria, New York 1910, s. 295’den naklen Halidi-Ferruh, s. 293 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KAZAKİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN  

HIRİSTİYAN MİSYONERLERİ 

 

1. RUS ORTODOKS MİSYONERLİĞİ 

Ortodoks Hıristiyanlık Kazakistan’a Rusya kanalıyla geldi. İlk Ortodokslar 

Kazakistan’ın Rusya’nın hâkimiyeti altına girmesiyle yerleştirilmeye başlanan askerlerle 

birlikte gelmişlerdi. İlk Ortodoks din görevlileri Güney Kazakistan’da Çimkent ve 

Türkistan şehirlerinde 1866’da görülür. 1871’de Türkistan Piskoposluğu açıldı ve oradan 

da Almatı, Çimkent ve Taşkent Piskoposluğu türedi. Kazakistan’ın güneyinde kilise 

inşaatları 1880’li yıllarda başlar. Böylece 1901 yılında Sırdarya bölgesinde taştan 

yapılmış 8 kilise bulunmaktadır. 

Ortodoks inancını Rusların dışında diğer Slav milletleri, özellikle de Ukraynalılar, 

Beyaz Ruslar ve Türk dilini konuşan Çuvaşlar yaşatmaktadır. Ruslar kendi arasında dini 

inancına göre bölünmemektedirler.117 

1917 yılındaki Rus ihtilali’ne kadar Rus Ortodoks kilisesi Rus Krallığı’nın devlet 

dini idi. Bu durum ona ayrı bir üstünlük veriyordu. Kilise binalarının inşaatı genellikle 

Devlet hesabından yaptırılırdı. Kilise görevlileri de devletten maddi destek alırlardı. 

Ortodoks kiliselerinin aktif bir misyonerlik faaliyetleri vardı. Bu amaçla onların 

kullandıkları en neticeli taktik devlet çapında sosyal yardımlar sistemini geliştirmeleriydi. 

İhtilal sonrası ilk seneler Rus Ortodoks Kilisesi diğer dinler gibi büyük baskıya uğradı. 

1930’lu yıllardan itibaren Kazakistan’da parmakla sayılabilecek kadar faaliyet veren 

kiliseler kalmıştı. Kiliselerin çoğu komünistler tarafından yıkıldı veya depolara 

dönüştürüldü. 

1945’ten itibaren ülke kiliseleri yeniden canlanmaya başlar. Buna büyük ölçüde 

katkısı olan şahıs piskopos Nikolay Mogilivsky’e 2000 yılında aziz unvanı verildi.118  

                                                 
117 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 137-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 137 
118 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 66–67;     V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s.66–67. 
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Ortodoksluk Kazakistan’da İslam’dan sonra ikinci sırada durmaktadır. Bağımsızlık 

öncesi 60 civarında ayin evi bulunuyor iken, bağımsızlıktan sonra sayısı hızla artarak,  

1 Ocak 2003’te ülkede 222 ayin evi ve 8 manastıra çıkmıştır. 119 1997 de 29300 kişi, 1998 

de ise 23300 kişi vaftiz olmuştur. 

Kazakistan’da ayin evleri sayısının artış hızı: 

1989 – 62     1993 – 131     1995 – 165   

1996 – 185     1997 – 196     2003 – 222 

1991’de ROK aziz Sinodu Kazakistan Piskoposluğunu Almatı-Semey, Çimkent ve 

Oral Piskoposluğu olmak üzere üç bölüme böldü. Bir tek ruhani merkez isteyenler 

tarafından itirazlar olduysa da bu karar değişmedi. Fakat 16.07.1995 tarihinde KC 

Piskoposlukları ilişkilerini düzenleyen bir komisyon kuruldu ve onun başkanı olarak 

Almatı-Semey Başpiskoposu tayin edildi. Kazakistan başkentinin Astana’ya taşınmasıyla 

30 Mart 1999 yılında Almatı-Semey Piskoposluğu Astana-Almatı Piskoposluğu oldu. 

2002 yılında ROK büyük Sinodu Astana-Almatı Piskoposluğu’nun sorumluluk alanını 

daha da genişletti ve Ç.H.Cumhuriyeti’ndeki Sinhzyan-Uygur otonomisindeki Ortodoks 

Hıristiyanlarla ilgilenme görevini de yükledi. (Bugüne kadar ÇHC’ de ROK 

bulunmamaktadır) Almatı-Semey Piskoposluğu’nda 1991’de iki senelik Dini Eğitim 

Okulu açıldı (APDEO). Daha sonra 17.06.2001 yılında ROK Aziz Sinodu’nun 

kararnamesiyle 4 senelik okula dönüştürüldü. Burada din görevlileri ve naipleri eğitilir. 

Ayrıca APDEO dâhilinde misyonerler ve öğretmenler yetiştiren toplam 200 kadar 

dinleyicisi olan akşam okulları var.  

Karagandı şehrinde 1997’den bu yana Rusya’daki 5 yıllık Aziz Tihonov 

Bogoslovski Enstitüsü’nün120 şubesi faaliyet vermektedir. Burada her sene 2 fakültede 

teoloji-kilise görevlisi ve dini eğitim alanında 13 din görevlisi ve halktan 20 kişi eğitim 

almaktadır. 

Ayrıca her sene 4–5 talebe Rusya’ya ROK dini eğitimi almak üzere 

gönderilmektedir. Çok sayıda din adamları Moskova Dini Akademisi’ne dışarıdan devam 

etmektedir.  

                                                 
119 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 120-б. 
    “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 120 
120 Свято Тихоновский Богословский Институт 
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ROK kiliseleri ve dua evlerinin hemen hepsinde Ortodoks din esaslarını öğreten 

ders programları bulunmakta. Mesela Astana-Almatı piskoposluğundaki 83 Pazar 

okullarına büyükler ve çocuklar dâhil toplam 2800 kişi devam etmektedir. Bunun dışında 

ROK tarafından yeni kiliseler, dua evleri yapılmakta ve eskileri onarımdan 

geçirilmektedir. Son senelerde Kazakistan’da 3 bayan manastırı121 , 3 erkek manastırı122 

açıldı. Fakat bunların meskûn sayısı çok az. Sadece Akmola bölgesindeki bayan 

manastırında meskûn sayısı otuza yaklaştı. Diğerlerinde ise genelde sayıları 10’u 

geçmiyor. Her ay 2000 adet olarak yayınlanan “Kazakistan’da Ortodoksluk Işığı” isimli 

gazete ve “Vedy” isimli 3–5 bin adet olarak yayınlanan gazeteleri bulunmaktadır. Bir tek 

Astana-Almatı piskoposluğunda 4500 okuru olan 18 adet kilise kütüphaneleri hizmet 

vermektedir. 

Rus Ortodoks Kilisesi Sovyet döneminde de durdurmadığı faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Yetimlere, kimsesizlere, hastanelere; yılbaşı, pesah v.s. bayramlar 

vesilesiyle her çeşit yardımlar yaparlar. 1999 yılında Piskopos Aleksi’nin ruhsatıyla 

oluşturulan “Çistoe Slovo” (Halis Kelam) cemaati Almatı ve etrafında sokak dilindeki 

edepsiz sözleri atmaya yönelik kampanya düzenledi. “Svetoç” vakfının da çalışmaları 

zikre şayan. Bu vakıf Rusya üniversitelerine talebe gönderme işini üstlenmiştir. 1999 

yılında Almatı piskoposluk konferansında son 5 senenin çalışma neticeleri rapor edilirken 

geri dönüp Kazakistan’da çalışmak üzere 2500 talebenin Rusya’ya okumaya gönderilmiş 

olduğu söylendi.123 Yerli vakıfların dışında Almatı’da Uluslararası Slav Hayır Vakfı 

kuruldu. Bu vakıf tarihi-dini-kültürel araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca her çeşit semineri, 

restore işlerini, televizyon ve radyo programlarını düzenlemekte ve halkı dini yönden 

aydınlatmaya yönelik kültürel ve basın faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

1.1. Rus Ortodoks Kilisesi İçinde Bölünmeler ve Kazakistan’daki Durumu 

1.1.1. Русская Православная Церковь за Рубежом (Sınır Dışı Rus Ortodoks 

Kilisesi)  

Birkaç senedir Kazakistan’da Sınır Dışı Rus Ortodoks Kilisesi hareketi etkisini 

yaymaya çalışmaktadır. Bu hareket 1921’de ROK yönetiminin Sovyet iktidarıyla işbirliği 

                                                 
121 Akmola bölgesi, Küzey Kazakistan bölgesi ve Batı Kazakistan bölgesinde 
122 Doğu Kazakistan bölgesinde bir, Almatı bölgesinde iki  tane 
123 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 69; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 69. 
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yapmasını kınayarak ortaya çıkan bir harekettir. Şu anda bu hareketin Rusya’da da 

kiliseleri var ve “Bağımsız ROK”124 adı altında çalışmaktadır. Kazakistan’da bu 

hareketin Almatı’da, Semey’de ve Kostanay’da bağlıları bulunmaktadır. 1995’te bağlıları 

Almatı’da SDROK cemaatini kayıda geçirme teşebbüsünde bulundular. 1999 yılında aynı 

şeyi Kostanay’da yapmaya çalıştılar. Kayıt izni onlara verilmedi, çünkü SDROK kilise 

tüzüğünde Rusya iktidarındaki din düşmanlarıyla mücadele etme maddesi vardı. Ama 

taleplerinin geri çevrilmesine rağmen bu SDROK Kazakistan’daki yerlerini yavaş yavaş 

sağlamlaştırmaktadır.125 

 

1.1.2. Истинно-Православные Христиане (Gerçek Ortodoks Hıristiyanlığı)  

Monarşik istikamette 1930 yılında kurulmuş olan bu hareket dünya’dan ve dünyalık 

işlerden, hatta tapınaklardan el çekmeyi vaaz ediyordu. Kıyamet’in artık geldiğini 

söyleyerek hükümete bağlı olan bütün tesislerde çalışmaktan vazgeçtiler. Sovyet Birliği 

hükümetinin dinsiz ve İsa karşıtı olduğunu söylüyorlardı. Çok az bağlısı bulunan Gerçek 

Ortodoks Hıristiyanlığı sadece Kostanay bölgesinde çalışmalarını sürdürmekteydi.126 

 

  1.1.3. Истинно-Православная Церковь (Gerçek Ortodoks Kilisesi) 

SSCB döneminde 1920 yıllarda ortaya çıkmıştı. Genelde Ortodoks iman esaslarını 

ve merasimlerini korumakla birlikte monarşiliği oturtmayı ve İsa karşıtlığına itaat 

etmemeyi vaaz ettiler. İlkinde gizli olarak ev kiliselerinde çalışıyorlardı. Bugün Rusya’da 

bu hareket izinli olarak çalışmaktadır. Kazakistan’da sadece birkaç grup inananları 

Aktöbe ve Torğay bölgelerinde bulunmaktadır.127 

 

1.1.4. Богороднический Центр (Tanrı Doğuran Merkezi) 

1993’ten itibaren resmi olarak Tanrı Anası Ortodoks Kilisesi adını aldılar. Köken 

olarak GOK ile ilgisi olan bu hareketin kurucusu Bereslavskiy (Yankelman) Venyamin 

Yakovleviçtir. Bu hareketin liderleri zamanında GOK papazlığına kabul ediliyorlardı. 

Fakat 1992 yılında bir nevi “Üçüncü Ahit” ortaya çıkardıkları için kiliselerden 

                                                 
124 “Русская Свободная Православная Церковь” 
125 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 73;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 73 
126 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 74; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 74 
127 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp.74; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 74 
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uzaklaştırıldılar. Tanrı Doğuran Merkezi hareketinin bağlıları kendilerini gök (mavi) 

şövalyeler diye adlandırırlar. Hareketin temel iman ve bilgi kaynağı Tanrı anası ikonu 

tarafından Bereslavskiy’e vahiy edilen ve 20’den fazla kitaptan oluşan “Odigitriya” 

eseridir. Hakkında bütün söylenenlere rağmen Grigoriy Rasputin’i aziz tutmaktadırlar. 

Bu hareketin dini edebiyatı, insanlara vatani görevi yapmamayı, evlenmemeyi, çocuk 

yetiştirmemeyi, ilim peşinden gitmemeyi, dünyalık için çalışmamayı öğütler. Onlara göre 

bütün âlemin zulüm kaynağı kadındır ve o fasık annedir. Kendi isteğiyle veya isteği 

dışında karanlık efendisinin adamı ve onun ruhani şakirdidir.  

Hıristiyanlığın ilk döneminde iken varlığını sürdüren Yahudi mezhebi Essenilere 

benzer bir yapılanma içerisine girmiş olan bu kiliseye göre kurtuluş, aziz babalara teslim 

olmakla, kendinden tamamen vazgeçmekle olur. İnsanın kendine ait hiçbir şeyi 

olmayacak, kendisi için çalışmayacak, kendi düşüncesi, erki, iradesi, bedeni 

olmayacaktır. Kendisini öldürmek isterse engel olunmaz; çünkü bu Tanrıya bir kurbandır. 

Aklın geliştirilmesi de insan neslinin helakine götüren şeydir. Nikâhlı olarak da cinsel 

ilişkilere girmek büyük günah ve haramdır. İnsanın bir evinin olmasına gerek yoktur. 

Gerekli olan dünyayı gezip öğretiyi yaymaktır. İsa’dan (a.s.) başkasını sevmek onu 

sevmemektir ve ona ihanettir. Hatta uyumaktan bile kaçınılır. Çünkü o cehennemin 

derinliklerine doğru dalmaktır. 1993-1994’lerden itibaren bu kilisenin gittikçe azalan 

itibarını kurtarma çabasıyla bazı değişiklikler yapmaya başladılar. Örneğin aile konusu 

yeniden gözden geçirilmektedir. 

Tanrı doğuran Merkezinin faaliyetleri Kazakistan’ın kuzeyinde müşahede 

edilmektedir. Bugün ülkemizde dört istikamette eski ayincilerin 11 cemaati çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bugün bunların en aktif olanları; Beglopopovtsıy, Bespopvtsıy, 

Pomorskiy tolk(bespopovşina), Belokrinitskoe Soglasiye.128 

 

1.1.5. Ильинцы (İlyinciler) 

1846 yılında Oral bölgesinde Kurmay-yüzbaşı asker N.S. İlyin tarafından kurulmuş 

olan bu harekete, Yahudi ve Hıristiyan dinlerinin bir nevi sentezi diyebiliriz. Tanrı birdir 

ve o Yehova’dır. İsa Mesih – Tanrının oğludur. O yeryüzünde yaşayarak insanlıktan 

Tanrılığa ulaşmıştır. Ona göre her kim İlyin’in öğretilerine uyarsa insan-tanrı olabilir. 

                                                 
128 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 75;     V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 75 
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Çoğu ilahiyatçı bu İlyincilerin ortaya çıkış tarihlerinin daha eski oluşundan dolayı 

ABD’deki Yehova Şahitleri hareketinin ortaya çıkmasında büyük rol oynadığını 

düşünürler. Bu hareketin Kazakistan’daki faaliyetleri İlyin’in kitabını dağıtmaktan ileri 

gitmez. N.S. İlyin’in kitaplarından meşhur olanlar: “Semaya iki yol” (Два пути  в небо); 

“Yehova Şahidi’nin ikinci ünü” (Второй глас Посланника от Еговы); “Tüm şeytani 

inanç ve halkların içinden Yehova’ya insanları son yönlendirme”(Последний набор 

людей к Иeгове из  всех Сатанинских вер и народов); “Bu gezegenin sırlarının keşfi 

veya olması gereken şeyler” (Открытие тайн на сей планете или чему подобает 

быть).129  

 

2. BATI AVRUPA KATOLİK MİSYONERLİĞİ  

Katolik dininin Kazakistan topraklarına ilk geliş tarihi 1246 (Roma Papası IV. 

İnnocenti’nin ‘pontifikat’ devri) yılına denk geliyor. Bu yıllarda Roma Baş hahamlarının 

görevlendirmesiyle Katolik misyonerleri şimdiki Kazakistan topraklarında hâkimiyetini 

sürdüren hanlara ilk defa gelmişlerdi. Bu konuda çok emek verenler fransiskan misyoner 

rahipleri Djeovanni Del Plano Karpini (1245 y.); Gilyoma de Rubruka (1253 y.) v.b. 

fransiskan misyonerlerinin çalışmaları sayesinde 1330 yılında (1294 y.) benzeri olmayan 

Latince-Farsça-Türkî sözlük “Codex Cumanicus” yazıldı. Hıristiyanlaştırma işi pek 

başarılı gitti. Kıpçakların topraklarında yaşayan fransiskan misyonerleri Mönke-Temir 

han’ın geniş bir imtiyazını alabildiler. Bu imtiyaz daha sonra Toktay han ve Özbek 

han’ın devrinde de devam etti. Onlara askeri görevden, bütün vergilerden ve daha birçok 

konularda muafiyet verildi. Ayrıca Şıngıs han kanunları gereğince onların tapınak ve çan 

kuleleri koruma altına alındı. XIV. asrın başlarında Şağatay ulusunun merkezi olan 

Almalık’ta (şimdiki Almatı bölgesi, Horgos köyü) piskoposluk kuruldu. Onun ilk 

piskoposu Korlino de Grasis (ö. 1328 y.) oldu. Bu Piskoposluk 1339’da (veya 1342) Ali 

Sultan kiliseyi yerle bir edene kadar varlığını sürdürdü. O zamanki piskoposu Rişar 

Burgundskiy ise işkenceyle öldürüldü. Bundan böyle Kazakistan toprakları Katolik dini 

için bir müddet kapalı kaldı.130 

                                                 
129 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 77 
     V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 77 
130 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 78; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 78 
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1662 yılında Vatikan’da Propaganda Kongregasyonu (Misyon Yönetmenliği) 

kuruldu. Misyonerliği daha başarılı bir şekilde yürütmek için tez elden her ülkede yerli 

Hıristiyan din adamları yetiştirmek gerektiği düşüncesiyle Avrupa’da Dış Misyonlar 

Papaz Okulları kuruldu. Doğrudan “Papalık Propaganda Dairesi” tarafından masrafları 

karşılanan din adamları Uzak doğu için bir misyoner teşkilatı kurdular.131 

  XIX. asrın ortaları XX. asrın başlarında Polonyalı, Rus ve Alman Katoliklerin Batı 

Rusya’dan göç ettirilmesiyle Katolik misyonerlerinin faaliyetleri Kazakistan’da tekrar 

canlanmaya başladı.132 

Katolik kiliseleri inşaatları buralarda XX. asrın başlarında başlar. Arşiv belgelerine 

göre 20 Şubat 1901’de Petropavl şehrinde ikamet etmekte olan 205 kişinin ve şehrin 

etrafında bulunan 300 küsur kişinin, toplam 500’ü aşkın kişinin talebi üzerine Katolik 

kilisesi açıldı. Bu kilise Rusya’daki Omsk kilisesine bağlandı. 133   

Katolik dininin faaliyetlerinin canlanmasına büyük katkı gösteren etkenlerden biri 

II. Nikolay’ın 17 Nisan 1905’teki beyannamesi oldu. Beyannamede Katolik Kilisesi’nin 

hukukları Ortodoks Kilisesi’nin hukukuna kısmen eşitleştirildi. Artık ayin evi açmak için 

Ortodoks kilisesinin başpiskoposlarından izin alma zorunluluğu kaldırıldı. 

İhtilal’in hemen arkasından hemen hemen bütün tapınaklar kapattırıldı, din 
adamlarıyla aktif cemaat fertleri baskıya maruz oldu. Kiliselerin kapatılmasının diğer bir 
gerekçesi olarak da Polonyalıların Polonya’ya ve Ukrayna’ya geri dönmesi 
gösterilmektedir.134 27 Mayıs 1922 yılında papaz Senvaitis’in Başpiskopos’a yazmış 
olduğu mektupta bu mesele kaleme alınmıştır: “Şu ana kadar Petropavl’dan kendi 
vatanına cemaatimden 3 vagon insan gönderildi. Pazar ayininde 2–3 kişi var, onlar da bir 
sonraki araçla yola çıkacaklar. Burada kalan birkaç yarım yamalak Katolik’tir. Benim 
yerime genç bir papaz lazım…”135  

Vernıy şehrinde de (şimdiki Almatı) aynı durum yaşandı, tapınaklar boş kaldı ve 
satıldı.136 

                                                 
131 Misyonerler ve Fener Rum Patrikhanesi, Berikan, Ankara, 2002, s. 124 
132 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 127-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 127 
133 Kilise tarihin sayfaları, Petropavl kilisesi. Kredo 2001, No 6 (71), s. 21 (Страницы Историй Церкви. Приход в   
      г. Петропавловске// Кредо. 2001 №6 (71) стр. 21) 
134 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 78; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 78 
135 Kilise tarihi sayfaları, Petropavl kilisesi. Kredo 2001, No 6 (71), s. 21 (Страницы Историй Церкви. Приход в г.    
     Петропавловске// Кредо. 2001 №6 (71) стр. 21) 
136 Elyazma, G. Prihodko//  “Kredo” gazetesinin arşivi. 
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Sovyet dönemindeki zorla göç ettirilmeler sonucu Kazakistan’da Katoliklerin tekrar 

arttığı görülür. Göç ettirilenlerin çoğu Almanlar, 100 bin civarında Polonyalılar, 

Litvanyalılar, Ukraynalılar, Beyaz Ruslar, v.s. göç ettirilenler arasında din adamları da 

var. Tabii ki o dönemlerde bütün dinler gibi Katolikler de tüm dini ayin ve ibadetlerini 

hükümetten gizli olarak, geceleyin yapmak zorunda kaldılar. Çoğu papazlar Milli 

Komite’ye sorguya çekilmek üzere götürülüp bir daha geri dönmedi.137 

Karağandı Katolikleri tapınak açmak için 1950’lerden itibaren çok çabaladılar. 

Fakat sadece 1978 yılında Karağandı cemaati kendi tapınaklarını açtı. 

1991’de Kazakistan’ın bağımsızlığını almasından sonra Almanların gruplar halinde 

ülkelerine dönmesi sonucu Roma-Katolik kilisesi zor durumda kaldı. Çünkü Almanlar 

bütün Katolik cemaatinin genelde 70% - ini (hatta bazı cemaatlerde 100% - ini ) 

oluşturmaktaydı. 1982’de yapılan istatistiğe göre Almatı şehrindeki Katolik cemaatinin 

99,5% - i, genel olarak Kazakistan’da 91% - i Almanlardı. 

Son senelerde Vatikan da Kazakistan’a dikkatini çekmiş durumdadır. Bunun ilk 

göstergesi olarak 1989 yılında Papa II. John Paul’un Karağandı şehrindeki Aziz Yosif 

Kilisesi’nin papazı Albinas Dumblyauskasu’yu huzuruna davet etmesini zikredebiliriz. 

Daha sonra 1991 yılında Vatikan Karağandı şehrinde Kazakistan ve Orta Asya’nın 

Apostolik Yönetimini/İdaresini kurdu. (Apostolskaya administratura.)138 

Yönetim’in tüzüğü 1996’da kayda geçirildi. 1997’de Orta Asya kiliselerinin hepsi 

Kazakistan Apostolik Yönetiminden çıkartıldı ve “Sui iuris” yani özerklilik statüsünü 

aldılar. 

1999 yılında Kazakistan Apostolik Yönetimi Karağandı Piskoposluğu’na ve Astana, 
Atırav ve Almatı Yönetimleri olmak üzere üç yeni Apostolik Yönetime bölündü.  

3 Ekim, 1994 yılında Vatikan’la Kazakistan arasında diplomatik anlaşma yapıldı ve 
Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Mariyan Oles Almatı’yı ziyaret etti. 

1998 yılında KC ile Papalık makamı arasındaki ilişkilerle ilgili anlaşma imzalandı. 
Bu anlaşma 30 Temmuz 1999 yılında yürürlüğe girdi. Ondan sonra iki ülke arasındaki 
ilişkiler daha da canlandı. 

                                                 
137 Andjey Şçensny, “Kilise Papaları Babarımızın babaları. Biz babalarımızın oğullarıyız”. Karağandı, 2000. s. 354   
     (Анджей Шченсный. Отцы церкви отцы наших отцов. Мы дети нашего Отца. Караганды, 2000, стр 354 
138 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 137-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 137 
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2001 yılında KC Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev’in davetiyle Kazakistan’ı Papa 

II. John Paul ziyaret etti. Papayı görmek için meydan’a 20 bini aşkın Kazakistanlı, 

Rusyalı, Özbekistanlı, Ukraynalı, Lituanyalı ve diğer ülkelerden gelen insan toplandı. 

L.N. Gumilyev Eurasya Üniversitesi’nde gençlerle ve medeniyet, eğitim, kültür 

temsilcileriyle buluşma düzenlendi.139 

Papa’nın bu ziyareti aynı zamanda Katolik cemaatlerinin Kazakistan ve Orta 

Asya’ya yapmış oldukları din adamları buluşması oldu. Böylece 3 kardinal, 18 piskopos, 

Roma, Lvov, Litvanya, Polonya, Beyaz Rusya, Sibir, Orta Asya’dan “Sui iuris” 

misyonundan eğitmenler ve 4 apostolik yönetmen, 172 papaz, 6 diyakon, 27 seminerci, 

12 rahip, 99 rahibe Astana şehrinde düzenlenen konsil’e katıldı. Kısacası Papa’nın 

Kazakistan ziyareti Katolikler için bayram gibi geçti. 

Ziyaret, hazırlıktan itibaren, başından sonuna kadar geniş olarak haber ve iletişim 

araçlarıyla ülkede ve ülke dışında yayınlandı. Papalık ile KC arasındaki ilişkilerin 

pekiştirilmesine kefil olarak KC Cumhurbaşkanı N.A. Nazarbayev’e Papa tarafından Piya 

Nişanı verildi. Dünyada bu nişan sadece 15 kişiye verilmişti. 

2003 yılında ülkede 90 Katolik cemaati ve 160 grup bulunmaktadır. Orada 

Polonyalı, İtalyan, Alman, Amerikan, Koreli ve İsviçre milletinden 3 piskopos ve 60’ın 

üzerinde papaz görev yapmaktadır. 

Çoğu din adamlarının KC vatandaşlığı yok. Onların Kazakistan’a geliş sebebi eski 

ve yeni kiliselerinde papazların eksikliğidir. Halen ülkedeki Katolik kiliselerin ¼ ünde 

yerli papaz bulunmamaktadır. 2003 yılında Mayıs ayında Katolikler idare merkezlerini 

kurdu.  

Kiliselerde ibadetler Rus, Ukrayna, Alman, İngiliz ve Polonya dilinde sürdürülür. 

İnananlar saflarının milli çeşitliliği de gittikçe genişlemektedir. Daha önce kiliseyi ziyaret 

edenlerin çoğu Alman ve Polonyalılardı. Bugün onlar kadar Ukraynalılar, Ruslar ve 

Kazaklar da kiliseleri ziyaret etmektedir. Almatı’da ülkedeki bütün Katoliklerin yegâne 

kilise mahkemesi açıldı. Bu mahkeme Piskoposluk İdaresi’nden ayrı olarak kilise 

davaları, nikâh ve boşanma konularıyla ilgilenmektedir. 

                                                 
139 Prihodko G. Roma papaları ve Kazakistan// Kredo, özel sayı. Papa II. Pavlus’un Kazakistan’ı ziyareti. 2001. s.    
     12–15 (Приходько Г. Римские папы и Казахстан// Кредо, Спец. Выпуск. Визит Папы Иоанна Павла II  в     
     Казахстан, 2001, стр. 12-15) 
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Katolik ruhban sınıfı Polonya, Çehiya, Slovakya, ABD, İtalya ve Güney Kore’den 

gelen misyonerleriyle tebliğ faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Tapınaklarda 

özel halkalarda (çocuklar, gençler ve büyükler için ayrı ayrı) Katolik dini esasları 

öğretilir, yağlamaya, vaftize ve nikâha hazırlıklar yapılır. Özellikle çocuklarla gençlerin 

terbiyesine özen gösterilmektedir. Cemaatlerin çoğunda çocuk yuvaları, ana okullar, yaz 

tatilinde gezi ve tatil programları düzenlenmektedir. Gençlerle çeşitli şenlikler ve yaya 

ziyaret ibadeti programları yapılmaktadır. 2000 yılında Karağandı şehrinde Katolik 

kiliselerinin 2000 senelik büyük yıldönümü vesilesiyle Kazakistan çapında ilk Katolikler 

toplantısı yapıldı. Üç gün boyunca 3,5 bin kişilik cemaat beraber dua etti, çeşitli kültürel 

programlara katıldılar. Bu toplantıya yine Kazakistan’da ve ülke dışında papazlık, 

rahiplik yapan din adamları da katıldı. 

Kazakistan’ın 100 tane genç Katolik papazı 2000 yılının Ağustos ayında 

Uluslararası Gençler Günü vesilesiyle Roma Papası’yla buluşmak üzere Roma’ya ziyaret 

yaptılar. Bu büyük merasimin kapanışında 20 Ağustos, Pazar günü Tor Vergata 

Üniversite’si alanında resmi kayıtlara göre 2 mln’u aşkın insan Roma Papasını görmek 

için toplandı. O gün Aziz Papa ziyaretçilere hitap etti.  

2003 yılı istatistiğine göre sadece 3 il merkezlerinde (Kızılorda, Oral ve Aktau) 

kilise bulunmamaktadır, yeni kilise inşaatları ise devam etmektedir. Vatikan Devlet 

Sekreteri Kardinal Sodano’nın 2003 yılında mayıs ayında yaptığı resmi ziyareti sırasında 

Karağandı katedralinin temelinin ilk taşı atıldı. 

2000 yılında Astana Yönetmeliği’nde, Şuçinsk şehrinde  “İnanç ve Akıl” (Вера и 

Разум) merkezi açıldı. Bu merkez dua merasimlerine, ruhani ayinlere, konferanslara v.s. 

tahsis edilmiştir. Merkezde konuk odaları, ayin odası ve yemekhane bulunmaktadır. 

Benzeri merkezler diğer Apostolik Yönetmeliklerde ve Karağandı Piskoposluğu’nda inşa 

edilecek. 1995 yılında Piskopos Yan Pavel Lenga, Tanrı anasına adayarak Kuzey 

Kazakistan’daki ‘Ozernoe’ köyünü cumhuriyetin kutsallığı (Sanktuariya) olarak ilan etti. 
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Aşağıda Kazakistan kayıtlı Katolik kiliselerine ait bazı istatistikler verilmiştir.140 

 
Adedi Yılı 

Kilise sayısı İnananlar sayısı (bin) Vaftizler 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1982 

1984 

1998 

2003 

1 

1 

2 

7 

9 

11 

18 

35 

77 

90 

0,1 

0,1 

0,35 

2,5 

2,65 

2,76 

3,2 

4,0 

100 

150 

- 

13 

16 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1997 yılında Karağandı şehrinde açılan “Мария-Матерь Церкви”  Yüksek Ruhani 

Piskoposluk Okulu’nun Haziran 2002’de 20 öğrencisi olduğu kaydedilmiştir. 

Roma-Katolik kilisesinin hayır ve yardım faaliyetleri de bulunmaktadır. Vaaz ve 

tebliğlerini hayır sadakalarıyla birlikte buna en çok ihtiyaçları olan hasta, kimsesiz, sakat 

ve yaşlılara yapmaktalar. Bazı kiliselerde fakirler için yemekhaneler ve bedava eczaneler 

çalışmaktadır. 

Almatı’da Güney Koreli uzman doktorun da çalıştığı akupunktur metoduyla tedavi 

etme hastanesi hizmet vermektedir. Bu hastane resmi kayıtlı olarak kilise desteğiyle 

çalışan ülkedeki tek hastanedir.  

Talğar şehri kilisesinde sakatlar derneği hizmet vermektedir. Kapşağay şehrinde 

yetimler evi açılmıştır. 

1997 yılında Kazakistan’da Uluslararası Karitas Katolik Hayır Vakfı’nın şubesi 

açıldı. Şubede ihtiyaç sahibi olanlara maddi yardım vermenin yanında bedava bilgisayar 

dersleri de verilmektedir. 2000 yılında Karağandı’da insanlara içkiden kurtulmaya 

yardım etmeyi amaçlayan “AA” (Anonim Alkolcüler) derneği açıldı. Almatı bölgesinden 

esrarkeşleri tedavi etme merkezi inşa edildi.  

                                                 
140 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 87;   V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 87 
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1 Eylül 1996’dan başlayarak Kuzey Kazakistan Korneyevka köyünde Aziz Lorens 

adında Hıristiyan İlkokulu çalışmaktaydı. Daha sonra bu ilkokul Hıristiyan lisesine 

dönüştürüldü. 

Karağandı şehrinde her ay 5 bin adet olarak yayınlanan “Kredo” gazetesi 

basılmaktadır. 

Roma-Katolik kiliselerinin ayinlerinde çoğu Ukrayna’dan gelme olan Yunan-

Katolik inananlarını da bazen görebilirsiniz. Onlardan Aleksey Zaritskiy(1912-1963) ila 

Nikita Budka’ya (1877-1949) Papa II. John Paul tarafından aziz statüsü verildi. 

1997 yılında Karağandı’da ilk Yunan-Katolik kilisesi açılana kadar bunlar Roma-

Katolik kiliselerine giderlerdi. 2001 yılında Pavlodar’da benzeri bir kilise daha açıldı. 

Orada ibadet dili Ukrayna dilindedir. Toplam Ukrayna-Yunan-Katolik cemaatlerinin 

Kazakistan’da 3 tane (Astana’da, Pavlodar’da ve Karağandı’da ) kayıtlı kiliseleri var. 

Ayrıca bu şehirlerin köylerinde birkaç tane daha küçük gruplar ve Karağandı’da bir 

manastır daha bulunmaktadır.141 

Bugün Katolikler Kazakistan nüfusunun %2–3’ünü oluşturmaktadır. 

 

3. PROTESTAN MİSYONERLİĞİ 

İlk reform kiliseleri daha çok Batı kilisesini reform etmeye önem vermişlerdir. 

Bunun için Protestan kiliselerinin gerçek anlamda misyonerlik faaliyetleri ancak 18. 

yüzyılın sonundan itibaren başlayacaktır.142 Bununla birlikte Protestanlık ortaya çıktığı 

günden itibaren misyona büyük önem vermiştir.  Avrupa’da durumunu sağlamlaştırdıktan 

sonra diğer bölgelere yönelen Protestan akımının bugüne kadar birçok misyon dernekleri 

kuruldu. Onların içinde en önemlileri: 

“İncili Yayma Derneği”, 1701’de Londra’da kuruldu; 

“Vaftizci Misyonlar Derneği”, 1792’de Londra’da kuruldu; 

“Amerikan Misyon Dostları Konseyi”, 1810’da Boston’da kuruldu; 

“Vaftizci Misyoner Birliği”, 1814’de Boston’da kuruldu; 

“Presbiteryen Kilisesi Dış Misyonları”, 1837’de New York’ta kuruldu 

“Moravyalı Kardeşler Misyonları”, 1732’de Almanya’da kuruldu; 

                                                 
141 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 89–90;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 89–90 
142 Mehmet Aydın; “Misyonerlik maddesi ”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yay.,  Konya   
     2005, s. 507 
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“Paganlar Arasında İncil’i Yayma Misyonları Derneği”, 1823’te Berlin’de kuruldu; 

“İncil Misyonları Derneği”, 1824’de Paris’te kuruldu; 

“İncil Misyonları Derneği” 1815’te İsviçre’nin Basel şehrinde kuruldu. 

Protestanlığın ülkemizde yayılması Kazakistan’ın Rusya hâkimiyeti altına 

girmesiyle başlar. Çünkü Kazakistan topraklarına getirilen askerlerin safında Protestan 

Luteran-Almanlar vardı. 1880’li yıllarda ise Kazakistan’a ilk Menonitler Rusya’nın 

Avrupa tarafından geldiler.143 

1912 yılına ait istatistiğe göre ülkedeki Almanların inanç dağılımı şöyledir: 144 

 

Katolik 14775 %26,6 

Lüteran 29947 %54,0 

Baptist 10061 %18,2 

Menonitler 580 %1,0 

 

Fakat Kazakistan’a en büyük Protestan akını 1930’larda SSCB’nin Avrupa 

tarafından göçürülmesi ve 1939–45 yılları arasında Alman ve Polonyalıların 

getirilmesiyle oldu. 1980 yılının başlarına kadar bulunan 600 kadar Protestan 

cemaatlerinin hemen hepsi tamamen Almanlardan ibaretti. 

16 Temmuz 1997’de Protestan kiliselerini birleştirme amacıyla KDBC (Kazakistan 

Dini Birleşikler Cemiyeti)145 kuruldu. 

Bu cemiyetin esas amacı bütün Protestan birleşiklerinin ortak amaçları olan tebliğ, 

yayım, vaaz, eğitim ve konferansları birlikte sürdürmektir. 

1991–2001 yılları arasında KDBC birkaç önemli çalışmalar düzenledi. 

Mayıs 2000’de Orta Asya Papazları Konferansı düzenlendi. Bu konferansta Orta 

Asya Papazları anlaşmalar yaparak Tanrı akşamını birlikte geçirdiler. 

20 Temmuz 2000’de Cemiyetin desteğiyle Uluslararası “İpek Yolu - 2000” 

“Kardeşlerimizi sevelim” veya “Ülkemizi sevelim” sloganlı festival düzenlendi. Birkaç 

gün devam eden bu şenlikte her gün en az 5000 kadar Almatı’dan, diğer şehirlerden ve 
                                                 
143 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 128-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 128 
144 Савранина Т.В. Некоторые аспекты изучения религиозной жизни немцев Западной Сибири//Лютеране в   
     Сибири. Сб. Науч. Статей. Омск. Эрланген, Издательство Омского Гос. Тех. Университета, 2000. С.82 
145 АРОК (Ассоциация Религиозных Объединений Казахстана) 
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Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Rusya’dan 5–6 kişilik gruplarla 

inananlar geldi. Derneklerden “Greys-Blagodat”, “Agape”, “Novaya Jizn”, “Jivoe 

Slovo”, “Assambleya Boga”, “Muhabbat” v.s. dernekler katıldı.  

Akşamları ise merkez futbol sahasında yapılan ayinlere 10–12 bin inanan katıldı. 

Orada Kazakistan’ın birçok Hıristiyan kiliseleri hayır, sadaka, ülke, halk ve idare için dua 

etmek gibi kutsal işler için bir araya geldiler. Bu şenliğin dini önemi olduğu kadar, 

medeniyet ve kültürel açıdan da büyük önemi oldu. 

27 Mart 2001’de yine KDBC desteğiyle gene ilmi-pratik bir konferans “Mezhepler 

diyalogu – zamanın talebi” sloganı altında gerçekleşti. Bu konferansta Protestan kiliseleri 

tarihçesi, bugünkü durumu, doktrinleri, halkla ilişkileri, aileyle olan alakası v.s. konular 

işlendi. 

9 Mart 2001’de Kazakistan Hıristiyanlarının genel konseyi oldu ve oraya 250 

Protestan dini birleşiklerden 190-delegasyon katıldı. Bu konseyin konusu 

“Kazakistan’daki inanç ve söz özgürlüğü” oldu. 

Konseye konuk olarak Kazakistan Müslümanları Diyanetinin, Krişna Şuuru 

Cemiyeti’nin temsilcileri ve izleyici olarak AGİT’in, ABD Büyükelçiliği’nin, ‘Helsink’ 

İnsan Hukukları Komitesi’nin temsilcileri katıldılar. 

Konseyde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ülkedeki insan 

hukuklarının kefili olarak anılıp, Parlamento ve KC hükümetinin din özgürlüğü 

maddesini değiştirme teklifleri protesto edildi. 

KDBC’ye herhangi bir Hıristiyan kiliseleri üye olabiliyor, Protestan olması şart 

değildir. Önemli olan imanda büyük bir farkın bulunmaması, amaç ve faaliyetlerin aynı 

yönde olmasıdır. Nitekim şu anda KDBC’ye bazı baptist, piyatidesyatnik, presbiteryen ve 

metodist kiliseleri üyedir. Fakat ünlü ismine rağmen bu cemiyet bütün cemiyetler 

tarafından kollanmıyor. Onun alternatifi olarak Uluslararası Dini Özgürlük 

Kurumunun146 şubesini açma teklifi Yedinci Gün Adventistleri tarafından yapılmıştı.  

Bu kurum KDBC’den farklı olarak gayri mezhebi bir kurum olabilirdi. Mayıs 

2003’te Almatı’da Uluslararası Dini Özgürlük Kurumu’nun açılış konferansı yapıldı. 

KDBC’nin büyük bir ilgi odağı olan meselelerinden biri Hıristiyan olmayan halklara 

İncil tebliği yapmaktır. 11–14 Ekim 1999 tarihinde Almatı’da Uluslararası Hıristiyan 

                                                 
146 МАРС (Международная Ассоциация Религиозной Свободы) 
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Kardeşliği (başkanı Terry Bluems) tarafından seminer-konferanslar verildi. Bu 

konferansların yapılış gayesi Tanrı ailesini Kazaklar ve ülkede yaşayan diğer Türk dilli 

milletler arasında yaymak için çalışan bağımsız cemaatlerin birliğini pekiştirme oldu.  

Düzenlenen konferansa 40 kadar insan katıldı, onların çoğu ABD vatandaşlarıdır. 

2000 Ocakta Hıristiyanlaştırma konulu “UРС (United Partners Conference) 2000” 

Birleşmiş Partnerler Konferansı düzenlenip, konferansa 29’u yabancı olmak üzere, 

toplam 200 kadar kişi katıldı.147 

Protestan misyonerliği ABD tarafından desteklenmektedir. Çünkü ABD’yi perde 

arkasından yönetenler zaten Yahudiler ve Beyaz Anglo-Sakson Protestanlarıdır(Wasp-

White Anglo-Saxon  Protestants)148.  

Bugün Kazakistan’da 400’ün üzerinde Protestanlık cemaatleri ve 20’nin üzerinde 

akımları birleştiren 7 önemli mezhep bulunmaktadır.149  

 

3.1. Lüteran 

Bu mezhep Kazakistan’da XVIII. asrın ortalarından beri bulunmaktadır. Türkistan 

Lüter kilisesinin 1905–1907 yıllarına ait arşiv raporlarında Evliya-Ata ve Çimkent 

şehirlerinde, Orlovo kolonisinde (Evliya -Ata’nın yakınlarında) ve Konstantinovka, 

Akçar kolonilerinde (Çimkent’in yakınlarında) Lüter cemaatlerinin bulunduğu kayıtlıdır. 

O zamanlar Vernıy (şimdiki Almatı) şehrindeki ayin evleri zor durumdaydı. Çünkü 

Taşkent çok uzak olması sebebiyle, oraları Sibir cemaatleri gözetimi altındaydı. Bu da 

bazı zorluklar meydana getiriyordu. Genel dini idare Moskova Konsistorya’sından 

yürütüldü. 

1897 yılında Lüteran olanların sayısı şu şekildedir:  

Konstantinovka’da 392, Nikolayevskoe’de 46, Orlovo’da 104, Evliya-Ata’da 14 

(bunun 13’ü askerdir). Bunun dışında 161 reformcu Konstantinovka ve Orlovo’da 

bulunmaktadır. 

XX. asrın başlarından itibaren inananların ulus farklılıklarını göz önünde 

bulundurarak İç İşleri Bakanlığı papazlara Rusça da ayin yapma izni verdi. Kilise okulları 

                                                 
147 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 91–94; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 91–94 
148 Мұртаза Бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006; Murtaza Bulutay, a.g.e. s. 165–166 
149 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 137-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 137 
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da vardı. O dönemde Konstantinovka’da 80 öğrenci, Orlovo’da 50 öğrenci 

bulunmaktadır. 

Lüterciler bütün diğer din mensupları gibi Sovyet döneminde baskı gördüler. 1950 

yılının sonundan itibaren yavaş yavaş resmi kurumlar açılmaya başlar. Bunun 

sebeplerinden bir tanesi 1955 yılında Rusya Almanlarını göçürme işlerine son verilmesi 

oldu. Bütün Sovyet Birliği içindeki ilk Lüteran kilisesi 1956 yılında Tselinograd şehrinde 

kayda geçirildi. 1957’de kapandı ama aynı senede tekrar açıldı. Fakat bu sefer büyük 

sınırlamalar çerçevesinde çalışmak zorunda kaldılar. Mesela yerli hükümet onların 

kiliselerine üzerinde şu sözler yazılı olan plaka astırdılar: 

 

“18 yaşını doldurmayanların girmesi şiddetle yasaklanır”150 

 

Kazakistan kayıtlı Lüteran kiliselerine ait bazı istatistikler 
Adedi Yılı 

Kilise sayısı İnananlar sayısı (bin) Vaftizler Yağlama 

1966 

1968 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 

1980 

1982 

1986 

1998 

2003 

1 

2 

2 

2 

2 

6 

9 

26 

57 

101 

84 

106 

0,48 

2,1 

2,2 

2,5 

2,55 

3,94 

4,76 

6,32 

- 

- 

Yaklaşık 30 

30’un üzerinde 

- 

7 

3 

1 

6 

- 

3 

9 

- 

- 

- 

- 

63 

- 

53 

53 

588 

110 

218 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Bunun dışında çok sayıda kayıtsız cemaatler vardı. Örneğin 1966 yılında 88 

cemaat(2957 inanan), 1972 yılında 83 cemaat(3733 inanan), 1976 yılında 113 

cemaat(4335 inanan), 1986 yılında 44 cemaat(1404 inanan) bulunmaktadır. 

                                                 
150 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 96;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 96 
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1989 yılından itibaren Lüteran kiliselerinin genel sayısında büyük değişiklikler 

görülmekte. 1989 yılında 171, 1993 yılında 157, 1995 yılında 117, 1998 yılında 110, 

2001 yılında 106, 2003 yılında 106 kilise bulunmakta ve gittikçe azalmaktadır.  

1960–1990 yıllarında Lüteran cemaatlerinin Kazakistan ile Orta Asya veya 

Kazakistan ile Doğu Sibirya için ortak bir Ruhani Merkez kurmaya yönelik davaları hep 

geri çevrildi. Yönetme işlemleri Rusya’dan yürütülmekteydi. 

1992 yılında Almatı’da Yönetmelik kuruldu. 1996 yılında Piskoposluk olarak 

yeniden düzenlendi. Piskoposluk yönetimi şu anda Astana’dan sürdürülmektedir. Bunun 

dışında Almatı’da, Kostanay’da Kokşetav’da Pavlodar’da Semey’de ve Doğu Kazakistan 

bölgelerinde 6 şube faaliyet vermektedir. 

Kazakistan’da Lüteranlığın üç mezhebi bulunmaktadır: 

1- “İncil Kilisesi”, piskoposun yönetiminde; 

2-“Lüteran Kardeşler”-bunların bir idare merkezi yok; 

3- “Sinod Missuri” bağlıları.151  

Bu merkez KC Adalet Bakanlığında 1998 yılında kayda geçirilmiş olup Almatı’da 

ve diğer illerde bölümleri bulunmaktadır. Bunlar aktif bir şekilde kilise edebiyatlarını 

(Almanca, İngilizce ve Rusça) çeşitli dillerde neşretmekte ve diğer Lüteran cemaatlerine 

maddi ve manevi yardımda bulunmaktadırlar. 

Ayrıca “Sinod Missuri” cemaati tarafından büyük bir sosyal faaliyet programı 

düzenlenerek neticede 70 bin hamile kadınla, çocuklar tedavi gördü. Almatı bölgesi 

çapında “Medtreyler” Yardım Vakfı hizmet vermektedir. 

Her üç Lüteran mezhebi de iman esaslarını 1530’daki Augsburg İman esaslarından 

almakta ve sadece bazı ayinlerinde fark bulunmaktadır. Bugün Lüteran cemaatleri artık 

tek ulustan oluşmuyor – Rus, Ukrayna, Başkurt ve diğer millet insanları tarafından dini 

görev ve ibadetlerini eda yeri olarak ziyaret edilmektedir. Fakat büyük çoğunluğu gene 

Almanlar oluşturmaktadır.152 

 

 

 

                                                 
151 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 137-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 137 
152 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 98;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 98 
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3.2. Menonitler 

Menno Simons tarafından kurulmuş olan ve inançlarını zarar vermeme esası üzerine 

kuran bu cemaatin Kilise Cemaati ve Kardeşlik Cemaati olmak üzere iki ana kolu 

bulunmaktadır. Kardeşlik Cemaati daha sonra baptistlerin bünyesine girdi.153 

Kazakistan’ın topraklarına menonitler diğer Protestan mezhepleri gibi Rus Kralı’nın 

göçürme siyaseti neticesinde XIX. asrın ortalarında gelmeye başlar. 

XIX. yüzyılın 70’li yıllarında örneğin Güney Kazakistan’ın Evliya-Ata beldesinde 5 

aded Menonitler köyü inşa edildi. Bunlara askere gitme yerine ormancılık veya ağaç 

dikme görevi verilmişti. 1890’da Eviya-Ata’nın bir köyünde Menonitlerle lüteranlara 

ortak bir dini okul açıldı. Bunların resmileşme yolundaki çabaları ta 1967’ye kadar 

devam etti. O zamana kadar Menonitlerin bir kısmı Hıristiyan-Baptistlere gidip katıldılar, 

diğer bir kısmı Evanjelik Hıristiyan Baptistleri kiliseler Meclisine gidip katıldı. Geri 

kalan kısmı resmileşmek için mücadele ederek 1967’de bunu başarabildiler. 

Kazakistan kayıtlı Menonit kiliselerine ait bazı istatistikî bilgile aşağıdaki gibidir.154 

Adedi  

Yılı Kilise sayısı İnananlar sayısı (bin) Vaftizler 

1968 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 

1980 

1982 

1986 

1988 

1998 

2003 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

11 

11 

1 

1 

0,7 

0,7 

0,87 

0,91 

1,39 

1,52 

1,64 

2,8 

2,4 

2,2 

0,2 

0,2 

38 

36 

20 

48 

51 

104 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1967 ila 1985 yılları arası Menonit cemaatlerinde toplam 940 kişi vaftiz edildi. 

Buradaki Alman inananların göç etmesi sonucu, onların misyonerlik faaliyetlerini devam 

                                                 
153 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 138-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 138 
154 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 99; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 99 
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ettirmesine rağmen inananlar sayısı gittikçe azalmaktadır. Kiliseler arası gibi geniş çapta 

faaliyetleri yoktur. Sadece birkaç grup cemaat (toplam 300 kadar kişi) Karağandı ve 

Akmola bölgelerinde bulunmaktadır. Cemaatin dış ülkelerden finanse edilen kendi 

yayınevi bulunmakta ve orada dini dergiler, kitaplar v.s. neşredilmektedir. 

Almanya’daki din kardeşlerinin desteğiyle bu cemaat hastane, yetimler evi, 

kimsesizler evi gibi yerlere büyük bağışlar yapmaktadır.155 2000 yılında Kazakistan ve 

Almanya’nın Menonit ve Baptistlerinin ortaklaşa açmış oldukları “Akvilla” Hayır 

Vakfı’nın 10. yılı kutlandı. Bu vakıf Almanya’dan Karağandı, Pavlodar, Akmola, 

Kostanay, Ombı ve Altay gibi büyük şehirlere ve bölgelere çeşitli kargoları sürekli olarak 

ulaştırmaktadır. Kazakistan ve Sibir’den 160 din adamının maddi masraflarını tamamen 

üstlenmiş durumdadır. Toplam on sene içinde bu Vakıf tarafından Kazakistan ve Sibir 

cemaatlerine yapılan maddi yardımlar şöyledir: 

398 transporter (her biri 15–20 tonluk); 208 misyoner arabaları; 2 818 000 aded dini 

edebiyat; 4 039 000 alman markı.156 

 

3.3. Baptizm 

Kazakistan’da XX. yy. başlarında ortaya çıkan ve bir Protestan mezhebi olan 

Baptistlerin XVII. yy. kadar geri giden geçmişi bulunmaktadır.157 İlk Baptist cemaatleri 

buralarda ЕHB kilisesi idaresinin bilgilerine göre 1903 yılında Kostanay bölgesi, 

Nikolayevka köyünde ortaya çıkar. Daha sonra 1907 yılında 35 inananı var diğer bir 

baptist cemaati Pavlodar şehrinde görülmektedir. 1910 yılında bu cemaatin bağlı sayısı 

59 olmuştur. Sovyet döneminin baskıları devrinde baptistlerin sayısı 200’ü geçmişti. 

1930 yıllarında çoğu dua evleri yağmalandı. Aktif inananlarıyla din adamları takip edildi. 

Fakat gene 1930 yılında Rus kulak’larının Kazakistan’a toptan göçürülmesiyle baptislerin 

sayısında hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Bunların hepsi de çalışmalarını gayri resmi 

olarak sürdürmekteydi. Özellikle Karağandı ЕHБ kilisesi 1931’de kurulup, tüm baskılara 

rağmen 1946’da resmi kayda geçinceye kadar çalışmalarını durdurmadılar. Haziran 

2001’de bu cemaat 70. yılını kutladı. 1940 yılının ortalarından itibaren tüm baptist 

                                                 
155 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 138-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 138 
156 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 100;   V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 100 
157 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 138-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 138 
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cemaatler teker teker resmileşmeye başlar. Almatı’da, Cambıl’da, Karağandı’da ve daha 

birkaç şehirlerde yeni baptist cemaatler ortaya çıktı. 1960 yılında bu işlem daha da 

hızlanıp, 1990’lı yıllarda SSBC’nin çöküşüne kadar devam etti.158 

 

3.3.1. Evanjelik Hıristiyan Baptistleri  

Kazakistan’da 1944 yılında Baptistlerle Evanjelik Hıristiyanların birleşmesi sonucu 

ortaya çıkan bir protestan mezhebidir. SSCB hükümetinin arşivinde kayıtlı olup, 

Evanjelik Hıristiyan Baptistleri BM (Evanjelik Hıristiyan Baptistlerin Birleşikiçi 

Meclisi)159 olarak biliniyordu. II. Dünya Savaşı sonrası bu cemaatin safına 

piyatidesiyatnikler  (1946–1947); Menonit kardeşliği (1963) katıldı. 1980 yılında bazı 

cemaatleri BM (Birleşik Meclisi)160 ve Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birleşiği 

(Evanjelik Hıristiyan Baptistleri’nin Kilise Birleşiği)’161 den ayrı olarak kayıt olunma 

teşebbüsüne girdiler. Nitekim Almatı’daki “Osanna” kilisesi ve “Kök Töbe” kilisesi ve S. 

Gilbert tarafından kurulmuş olan daha birkaç kilise Kazakistan dini teşkilatlarının 

hiçbirisine bağlı değil.  

Kazakistan kayıtlı Evanjelik Hıristiyan Baptistleri kiliselerine ait bazı istatistikler162 
Adedi  

Yılı Kilise sayısı İnananlar sayısı (bin) Vaftizler 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
1988 
1998 
2003 

11 
18 
25 
32 
32 
42 
54 
60 
79 

111 
120 
120 
242 
208 

5,8 
6,55 
7,6 

9,29 
9,3 

11,3 
12,0 
12,4 
13,1 
14,3 
15,0 
14,8 
10,9 

Yaklaşık 12,0 

185 
215 
368 
277 
354 
468 
596 
631 
581 
398 
524 

- 
- 
- 

Bununla beraber özellikle 1966–1984 yılları arasında istatistiğe girmemiş olan 

100’ü aşkın kayıtsız kilise ve grup vardır. Onlardaki inananlar sayısı 2500 üzerindedir. 

                                                 
158 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 100-101;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 100-101 
159 ВСЕХБ (Всесоюзный Совет Евангельских Христиан Баптистов) 
160 ВС (Всесоюзный Совет) 
161 СЦ ЕХБ (Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов) 
162 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 102;   V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 102 
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Onlardan en çoğu Pavlodarda (30 cemaat), Kökşetav’da (25 cemaat), Cambıl’da (18 

cemaat), Çimkent’te (16 cemaat), Almatı’da (15 cemaat), Akmola’da (15 cemaat), 

Taldıkorğan’dadır (14 cemaat). Bu rakamlar bazı siyasi şartlara ve özellikle yerli valiliğin 

ideolojik tutumlarının değişmesine göre değişir. Örneğin 1980’de en çok cemaat sayısı 

Kokşetav’da oldu. 

1965–88 yılları arasında toplam vaftiz olanlar sayısı 9800 kişi, yıllık ortalaması ise 
426 kişidir. Almanların toptan ülkeyi terk etmesi sonucu burada da cemaat ve bağlılarının 
sayısı hızla azaldı. Özellikle köydeki kiliseler, çünkü onların hemen hepsi (%80’i) 
Almanlardan oluşmaktaydı. Bazı kiliseler bomboş kaldı ve bazı cemaatler tamamen yok 
oldu. 

Fakat son yıllarda misyonerlerin gayretiyle inananlar sayısı %20’ye ulaştı. Onların 
verdiği rakamlara göre inananlar sayısı 11650 kişidir. Ayrıca 300 cemaat ve küçük grup 
bulunmaktadır.  

Bu cemaatin büyük bir kısmını Menonitler oluşturmaktadır. 1970 yılında 2562 

kişiden oluşan 5 cemaatte 440 Menonit vardı. Bazı cemaatleri (Cambıl’daki, 

Cezkazgan’daki, Cetisay’daki) tamamen onlardan ibaretti. Hatta liderlerin de önemli bir 

kısmı Menonitlerdi.163 

Bu cemaatlerin faaliyetleri arasında Hıristiyanlaştırmanın önemi büyüktür. 

Evanjelik Hıristiyan Baptistlerikilise Birleşiği (Evanjelik Hıristiyan Baptistlerinin Kilise 

Birleşiği)’nin164 başkanı F. Tissen şöyle söylemektedir: “Kazakistan; büyük bir 

misyonerlik alanıdır. Burada milyonlarca insan günah karanlığında boğulmaktadır. 

İsa’nın şu sözleri: “Gidin ve tüm milletlere öğretin!”, bu hem beni, hem seni ilgilendiren 

bir sözdür, değerli Hıristiyan okuyucum!”. 

Misyonerlik faaliyetler konusunda bu cemaatlere Almanya, ABD, Kanada ve diğer 

ülkelerden yardım gelmektedir. Örneğin ABD’nin İllinois eyaletinden 1997–2000 yılları 

arasında Kazakistan’ı 232 kişiden oluşan 50 grup misyoner ziyaret etti. 

Mayıs 2001’de Çimkent şehrinde Orta Asya Bölgesi misyonerleri konferansı 

gerçekleştirildi. Bu konferansın amacı 3. bin yılda Orta Asya halkını uyandırma 

faaliyetlerini canlandıracak programlar ortaya koymaktır. 1999 yılından bu yana 

                                                 
163 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 103; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 103 
164 СЦЕХБ (Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов) 
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Evanjelik Hıristiyan Baptistleri kiliseleri tarafından “Çadır Programları”165, “Bütün 

Kazakistan’a İncil”  programları düzenlenir. Yani ülkenin çeşitli bölgelerinde yılın 

mevsimine göre çadırlar kurulup, orada ayinler yapılır. Dini korolar sahneye çıkar,  dini 

kitap dağıtımı v.s. yardımlar yapılır.  

Bugünlerde vaizler artık belirlenmiş kaderden söz etmiyorlar. Aksine kendi 

günahlarından tövbe edip, Mesih’e yönelen herkesin felah bulacağını vaat ediyorlar. Şu 

terkipler vaftiz sırasında en çok tekrarlanan sözlerdir: “Tanrı sevgidir”; “Mesih sizi 

seviyor”; “Kim iman eder ve arkasından vaftiz olursa kendini kurtarmıştır” v.s. 

KC Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birleşiği166 1995 yılında Almatı’da kilise 

görevlilerine eğitim veren Kutsal Kitap Enstitüsü’nü açtı. Daha sonra Kutsal Kitap 

Enstitüsü Şuçinsk şehrinde de açıldı. Enstitünün “Papazlık”, “Pazar Okulları 

Öğretmenliği” ve “Misyonerlik” Fakültesi olmak üzere üç fakültesi bulunmaktadır. Bu 

enstitülerde ülke din adamlarının yanı sıra yabancı öğretmenler de ders vermektedir. 

2002 yılında bu enstitülerden 64 kişi mezun olmuştur.  

Almatı’daki enstitüde 150, Şuçinsk’te 40 talebe eğitim almaktadır. Kazak dilli 

cemaat için de özel kurslar bulunmaktadır. Yine inananlardan birkaç kişi Bişkek’teki 

Kutsal Kitap kolejinde, birkaç kişi Novosibirsk ve Odessa’da ve birer kişi de Moskova ve 

Minsk’te eğitim görmektedir. 167 

 

3.3.2. Славянское Евангелизационное Общество (Slav İncil Cemiyeti) 

1992’den itibaren çalışmakta olan Slav İncil Cemiyeti içinde “Kutsal Kitap Okulu” 

bulunmakta ve orada insanlar kutsal kitaba giriş ilmini öğrenmektedir. Bu kursların 

amacı din adamlarını yetiştirmek değil, insanları kutsal kitapla, onun temel doktrinleriyle 

tanıştırmaktır.168 Bu kurslara 16 ila 60 yaş arasındaki insanlar eğitime uyruk ve inanç 

farklılıkları gözetilmeksizin devam etmektedir. 

Kazakistan Baptistlik hareketlerinin Hıristiyanlaştırma ve İncil dağıtma, dini 

kitaplar dağıtma işlerini sürdüren birçok teşkilatları vardır. “Svet na vostok” (Doğuya 

                                                 
165 Палаточная евангелизация 
166 СЦ ЕХБ (Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов) 
167 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 104; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 104 
168 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 139-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 139 



 53

doğru ışık); “Emmanuil”; “Kajdıy Dom Dliya Boga” (Her Ev Tanrıya Aittir); “Akvilla”; 

“Slav İncilleştirme Cemiyeti” onlardan bazılarıdır. 

Hıristiyanlığın 2000 yıllık yıldönümü vesilesiyle düzenlenen İncil programları 

sırasında, 2002’de 500 aded Yeni Ahit ve Kutsal Kitap dağıtıldı. 

Kazakistan Cumhuriyeti Evanjelik Hıristiyan Baptistleri’nin Kilise Birliği169 aynı 

şekilde hastaneler, yetim evleri ve kimsesiz evlerine gibi yerlere hayır ve yardım 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

Sarani’de bir yetimler evi ve bir de “Miloserdiye” isimli kimsesiz ve sakatlar evi 

tamamen kilise tarafından desteklenmektedir. Sarhoşları tedavi etme merkezi de hizmet 

vermektedir.  

Benzeri evler Almatı ve Pavlodar’da da var. Yenilerinin açılımı planlanmaktadır. 

Büyük cemaatlerde bedava çocuk yemekhaneleri açılmıştır (şu anda ülkede 10 tanesi 

var). Taraz’da 1 kilise okulu hizmet vermektedir. Yaz mevsimlerinde kilise hesabına 

çalışan 30 tane çocuk kampları kapılarını açar ve bir mevsimde 10 bin kişiye kadar kabul 

sınırı vardır. O çocukların üçte biri maddi durumu zayıf ailelerin çocuklarıdır. Genelde 

böyle tatil kampları eskiden piyoner170  kampları olarak kullanılan yerlerdir.  

Kazakistan Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birliği’ne ait bazı istatistikler171 
Yılı Kilise sayısı İnananlar sayısı 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
1998 
2003 
2007 

25 
25 
31 
32 
28 
38 
50 
53 
54 
48 
49 
70 
70 
? 

1367 
1305 
1557 
1817 
1498 
2090 
2300 
2297 
2452 
2080 
2282 

Yklşk 2000 
-- 
? 

Evanjelik Hıristiyan Baptistleri’nin Almatı’daki 4. bölümünde 1994’ten beri 

“Uteşeniye” (Avutma) Yardım Vakfı faaliyet vermektedir. Burada evsiz barksız insanlara 

bazı yardımlar yapılır. “Vozrojdeniye” (Yeniden Doğuş) Misyon Cemaati tarafından 

“Hapisten Çıkanları Eğitme Vakfı” açılıp bu vakıf 1999’a kadar hizmet verdi. 2000 
                                                 
169 СЦ ЕХБ (Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов) 
170 Sovyet döneminde ortaokul talebelerine verilen onurlu unvandır 
171 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 106;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 106 
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yılında Almatı’da hapiste iken Hıristiyan olanların toplantısı düzenlendi. Erkek ve kadın 

kolonileri de Hıristiyan misyonerleri tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. 

Kazakistan’da Evanjelik Hıristiyan Baptistleri’ne bağlı Merkezli Teşkilatların yanı 

sıra bağımsız cemaatler de var. Onlardan en ünlü olanı “Osanna” kilisesidir ve açılışı 

2001’de olmuştur. Toplam bunun gibi bağımsız teşkilatların sayısı 10’un üzerindedir. 

Oradaki liderler bağımsız dini okullarda, bazıları ülkedeki ve dışındaki dinler arası eğitim 

merkezlerinde eğitim almış insanlardır. Bu tip bağımsız cemaatlerin kendi içinde şerî 

ihtilaflar sık sık yer alır.  

Kazakistan Cumhuriyeti Evanjelik Hıristiyan Baptistlerinin Kilise Birliği172 

politikanın din özgürlüğü yasağına karşı 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştı. Bunun 

sonucunda Evanjelik Hıristiyan Baptistlerin Birleşikiçi Meclisi173 ikiye bölünüp, bir 

kısmı Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birliği’ni destekler oldu. Aynı inancı taşıyan 

bu iki cemaatin bölünmesi 1965-1985’e kadar çok ileri gitti. 

Zamanla Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birleşiği kendi faaliyetlerini düzene 
koyup, kendi gayri resmi “Hıristiyan” yayınevlerini açtılar.  “Vestnik İstinıy” (Hakikat 
Habercisi), “Bületen Soveta Rodstvennikov Uznikov Evanjelik Hıristiyan Baptistleri v 
SSSR” (Evanjelik Hıristiyan Baptistleri’nin SSCB’de Tutuklu Bulunanlarının Akrabaları 
Meclisi Bülteni) isimli dergiler yayınlayarak Sovyet idaresinin inanç özgürlüğünü 
kısıtladığını ve dinleri takip ettiğini sık sık dile getirenlerden oldular. 

SSCB’nin çökmesinden sonra da Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birleşiği 
artık KC Evanjelik Hıristiyan Baptistleri Kilise Birleşiği‘nden ayrı olarak çalışmıştır. 
Eskisi gibi hala hükümet makamlarına kaydolmak istememektedirler. Bunun sebebi 
olarak cumhuriyetlerdeki dini teşkilatlar hakkındaki kanunların aynı olmadıklarını 
(onlarınsa bir merkeze bağlı olduklarını) gösterirler.  

 
3.4. Piyatidesyatniçestvo 
XX. asrın başlarında ABD’de kurulmuş olan Baptizm’in kolu olan bu 

Piyatidesyatniçestvo mezhebinin Kazakistan’da birkaç farklı dalları bulunmaktadır. 
Onların içinde en yaygın olanı “Havariler Ruhundaki İnciller Hıristiyanları”dır 
(Евангельские Христиане в Духе Апостолов). En büyük cemaatleri Karağandı ve 
Almatı’da 1990 yılında Almatı ve Çimkentte “Sun Bok Im” Kore piyatidesiyatnikçileri 
                                                 
172 СЦ ЕХБ (Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов) 
173 ВСЕХБ (Всесоюзный Совет Евангельских Христиан Баптистов) 
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kilisesi açıldı. Bu cemaatlerde en çok vaftiz olma olayı 1985’te oldu. Bunun sayısı 46 
kişidir. 

Şu anda Kazakistan’da 45’in üzerinde Piyatidesyatnik cemaat ve grup 
bulunmaktadır. Onlardan 30’u resmi kayıtlıdır. Onların arasındaki farklılıklar o derecedir 
ki, bazı aynı adı taşıyan cemaatler birbirlerini pyatidesyatnik olarak tanımamaktadır.174 

 Kazakistan kayıtlı Piyatidesyatnik kiliselerine ait bazı istatistikler175 
Kilise sayısı Yılı 

Toplam Onların içinde kayıtlı olanları 

İnananlar sayısı 

1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
1988 
1998 
2003 

41 
31 
42 
36 
35 
41 
56 
64 
72 
54 
54 
53 
37 
45 

- 
- 
1 
1 
3 
9 

18 
22 
21 

143 
150 

- 
- 
- 

796 
890 

1140 
1203 
1261 
1380 
2007 
1987 
2094 
2051 
2131 
2024 

- 
- 

 

İncil İnancı Hıristiyanları176  

Ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde cemaatleri bulunmaktadır. En fazla katılımı 

(300–500 kişi) Karağandı ve Almatı şehirlerinde mevcuttur. 1990 yılının ortalarında çoğu 

inanan ABD ve Kanada’ ya göç ettiler.  

Tanrı Kilisesi 

Tanrı Kilisesi cemaatleri Karağandı, Astana, Kostanay’da ve daha birkaç bölgede 

bulunmaktadır. Fakat inananlar sayısı Almanların ülkeyi terk etmeleriyle her geçen gün 

azalmaktadır. Bugünde bu din tarafından “Evangelskaya Truba” (İncil Borusu) isimli 

dergi 1000 tirajla Karağandı’da yayınlanmaktadır.177 

 

 

 

                                                 
174 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 139-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 139 
175 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 108; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 108 
176 Diğer bir adı Voronayevtsıy 
177 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 109;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 109 
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3.5. Presbiteryenlik  

Kazakistan’da bu cemaatler genellikle dış ülkelerden gelenlerin, özellikle Amerikan 

ve Koreli misyonerlerin gayretiyle yayılmıştır.  

Bugün ülkede 140 cemaati barındıran ve presbitler ile papazlardan oluşan ekip 

tarafından idare edilen yirmiyi aşkın bağımsız teşkilatları vardır.178 Onlardan en çok 

bilinenleri: “Galbori”; “Onsezan”; “Kore”; “Nadejda”; “Siyon”; v.d.  

İlkinde bunlar presbiteryenliği, ülkedeki Koreliler arasında yaymak, onlara ana 

dillerini unutturmamak, örf ve adetlerini canlandırmak amacıyla gelmişlerdi. Daha sonra 

başka milletler de misyonerlik alanına dâhil edildi. Cemaatlerin bazıları hala %80- 90 

Korelilerden oluşmaktadır. Cemaatlerin bazıları insanların belli bir kısmının dini 

hizmetini üstlenmektedir. Örneğin âmâların hizmetini (Onsezan) veya sağırların 

hizmetini (Galbori) cemaati üstlenmiştir. Cemaatlerin çoğu hayır işleriyle yakından 

ilgilenmektedir.  

Presbiteryen cemaatlerinin gayretleriyle ülkede birkaç tane eğitim yerleri açıldı. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Almatı Presbiteryen Dini Akademisi; Kazakistan İncil 

Hıristiyan Okulu; Kazakistan Dini Presbiteryen Okulu; “Jarık” Kutsal Kitap Enstitüsü; 

Kazakistan İncil Hıristiyan Okulu “İ. Navin”, “Svet”Okulu.179   

 

3.6. Metodistler 

Kazakistan’da 5 Metodist cemaati bulunmaktadır. Onlardan üçü Almatı’da bulunur 

Te Sing, Hıristiyan Metodist Merkezi “Şaron” , “Çong Dong” daha önce ayrı bir cemaat 

iken, daha sonra “Ata” kilisesine katıldı. Çoğu dış ülkelerden gelen, özellikle Koreli 

misyonerlerin faaliyetleriyle ortaya çıkmış olup inananların sayısı 300’ün üzerindedir.180 

 

3.7. Karizmatik Hareket 

 Kazakistan’da bunları temsil eden birkaç mezhep ve 40’ın üzerinde cemaat 

bulunmaktadır.181 Onlardan en önemlileri şunlardır: “Агапе”, “Новая жизнь” (Yeni 

                                                 
178 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 140-б. 
      “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 140 
179 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 109-110; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 109-110 
180 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 110;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 110 
181 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 141-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 141 
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Hayat), “Новое небо” (Yeni Sema), “Благая вeсть” (Müjde Haber), “Иллия”, “Живая 

роза” (Diri Gül), “Харизматическая Церковь Иисуса Христа” (İsa Mesih’in 

Karizmatik kilisesi)  

Karizmatik cemaatlerin içinde en büyükleri 1991–1993 yıllarında kurulmuş olan 

“Greys Blagodat” İncil cemaatlerinin merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindedir. Bütün 

dünya’da şubeleri bulunmaktadır. BDT’deki en büyük birlikleri ise Moskova ve 

Ukrayna’da bulunmaktadır.  

Karağandı’daki bir tek “Greys” kilisesinin 34 şubesi bulunmaktadır. Ana kilisedeki 

inananlar sayısı yaklaşık 3500’dir. Onların dışında Rusya’da 12 şubesi daha vardır. 

Kilisenin amaçladığı maksimum amaç ve minimum amaç vardır. Maksimum amaç: 

Karağandılıları ve tüm Kazakistanlıları (16 milyon.) Mesih’i inkâr etme günahından 

kurtarmaktır. Minimum amaç ise: 300 bin Karağandılıları kurtarmaktır. Almatı’daki 

“Blagodat” misyonerlik merkezinde (ki bu eskiden “Greys” kilisesiydi) 4 bini aşkın 

inananları vardır.  

Almatı bölgesinde şubeleri Talğar, Kaskelen, Kapşağay, Esik, Taldıkorğan, Üştöbe, 

Köksu, Tekeli, Kirovsk’tedir. Bunun dışında ülkenin on bir bölgesinde grupları 

bulunmaktadır. Bunlar kendilerini kilise olarak değil de, “Merkez” veya “Misyon”  

olarak belli bir amaçla isimlendirdiklerini söylemekten çekinmemektedirler.  

2003’te Almatı’da “Blagodat” İncil Hıristiyan Misyonerlik Merkezinin inşaatı yeni 

tamamlandı. Bu merkez Los-Angeles’teki (ABD) Misyon Merkezine bağlı olarak 

çalışmaktadır.  

2003 yılında Karağandı’da 6000 kişilik yeni kilise binası inşa edildi. 

Almatı’daki merkezin faaliyetleri çok yönlüdür: İncil propagandası amacıyla 

gençlerin, yaşlıların ve çocukların terbiyesine özen göstermeye çalışmakdırlar.182 

Karağandı şehrinde ayda bir “Greys” gazetesi 500 adedlik tirajla yayınlanmaktadır. 

Almatı’da “Цветок огня” (Ateş Çiçeği) 1000 adedlik tirajla yayınlanmaktadır. Ülkedeki 

inananlarının toplam sayısı 10 000 civarındadır. En büyük cemaatleri Almatı, Karağandı 

ve Astana’dadır.  

Cemaatle daha iyi ilgilenebilmek için Karağandı Greys kilisesi “Semya”ya (Aile) 

taksim edilmiştir. Almatıdaki kilisenin “Yaçeyka” (Yuva) olarak isimlendirilen şubesi 

                                                 
182 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 111; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 111 



 58

var. Her aile-yuva’da inananların başlarına bir lider tayin edilir. Aileler devamlı 

dairelerde toplantılar düzenleyerek dualı ayinler yaparlar, şarkılar söylerler, kutsal kitap 

metinlerini incelerler, her türlü dini konuda müzakereler yaparlar. 

Dini liderlerin çoğunu yabancı vaizler (özellikle Güney Koreli, ABD’li) 

oluşturmaktadır. Fakat son senelerde ülke insanlarını liderliğe hazırlamaya özen 

gösterilmektedir.  

Yine önde gelen Karizmatik hareketlerin içinde Kazakistan'da Mart 1990’da ortaya 

çıkan ve aktif misyonerlik faaliyetleriyle bilinen “Novaya Jizn” cemaatini zikredebiliriz.  

Onlarla birçok benzerlikleri ve ortak yönleri olan “Assambleya Boga” (Tanrı 

Kurulu) cemaatlerinin sayısı Almatı ve civarında 7 tanedir. 

1990’lı yıllarda “Novaya Jizn” cemaatine ekmek kırma ayinleri çok sevilen bir 

ayindir. Ayrıca genelde ayda bir kere suya tamamen dalma suretiyle vaftiz olma ayini 

yapılır. 

Kutlu doğum, Pesah, Hasat toplama bayramlarının önemi büyüktür. 

Novaya Jizn cemaati Kutsal Kitap Koleji’ni kurdu. Bu kolej 1992–2002 yılında 

arasında Kazakistan ve BDB ülkelerinden 1000’i aşkın mezun verdi.  

Pazar günü okulunda 350 çocuk Kitabı Mukaddes’ten pasajlar okumaktadır. 10 sene 

içinde Kutsal Kitap okulundan 2500 kişi mezun oldu. Kilisenin 10. yıldönümünün 

kutlandığı 2000 yılında  “Tanrı kendi krallığına Kazakistan’da yeni kapı açtı. Ona göre 

her inanan kendi evinde bir nevi kilise kurarak, kendisi o kilisenin lideri olabiliyor. İncil 

öğretilerine göre herkes Tanrı kelamını öğrenmeli ve diğerlerini öğretmeye kadir 

olmalıdır” denildi. Onun için kurulmuş bir avam okulu olan “Alfa kurs” programına göre, 

hızlandırılmış bir usulle avama eğitim verilmektedir. Bu tür Alfa kurs okulları Almatı’nın 

her ilçesinde vardır. Merkezde papazlar okulu var ve orada Kazakistan’ın çeşitli 40 

kilisesinden papazlar eğitim görmektedir. Yakınlarda 2500 kişiyi alan dua evinin inşaatı 

tamamlanmıştır.183 Ayrıca teselli hizmetleri de bulunmaktadır. Orada kilise liderleri 

genelde sıkıntıya düşen insanlarla, huysuz çocuklarla, sarhoş ve uyuşturucuya 

bağlananlarla göz-göze konuşarak, ruhani bir yardım vermeye çalışır. Uyuşturucuya 

bağlananlar için bir de özel “Detoks Programma” programı işlemektedir. Yani iki ay 

                                                 
183 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 113;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 113 
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boyunca onlar din adamlarının sıkı kontrolü altında kutsal kitap okumakla meşgul olurlar 

ve onlara özel olarak takva sahibi dini liderlerle tüm cemaat dua eder. 

Ayrıca cemaat bünyesinde bir adet tıbbi merkez hizmet vermektedir. Son beş sene 
içinde orada çoğu sosyal koruma altında olmayan ve fakir olan 10 000 hasta bedava 
tedavi gördü. Sınır dışından gelen tıbbi yardımlar da bu merkez vasıtasıyla insanlara ve 
Almatı’nın bazı hastanelerine ulaştırılmaktadır. Sıkıcı olmaması amacıyla dini ayinler 
bazen sahne şeklinde, şarkılar söyleyerek, modern müzik fonu altında sürdürülmektedir. 

Şu anda ülkede 10 000’in üzerinde bağlıları olan 40’ı aşkın Karizmatik hareketler 
bulunmaktadır. 

Mart 2002 yılında Almatı’da “Agape” teşkilatının birleştirme konferansı 
düzenlenerek, Kazakistan’dan ve ABD’den gelen teşkilat liderleri bu konferansa. Ayrıca 
kendi kilisesi dışında bu Birleşik Cemaatin 1993 yılında açılmış olan, şu ana kadar 1000 
mezun veren “Agape” koleji ve bu kolejin Kazakistan çapında 12 şehirde şubesi vardır.  

Karizmatik cemaatlerin çoğunun kurularak, faaliyete devam etmesinde Batı’dan 
gelen misyonerlerin emeği çoktur. Fakat bu cemaatlerin inananlarını genelde yerli 
piyatidesyatnikler oluşturmaktadır. 

Genelde belli bir dini taassupçuluğu olmayan Mezhepler arası birlikler kurulup, 
faaliyet verilir. Örneğin Almatı’da 1995’ten itibaren “Teen Challenge of Kazakhstan” 
(müdürü Daglas Boil) teşkilatı uyuşturucu bağlılarına yardım etmektedir. Şu ana kadar 
burada 350’yi aşkın insan tedavi görmüştür.184 
 

3.8. Yedinci Gün Adventistleri  

Latincede “adventus” olup ‘geliş’ manasını verir. YGA 1843 yılında ABD’de ortaya 

çıkmıştı. İnanç esaslarındaki bazı önemli ihtilaflardan dolayı çoğu ilahiyatçılar bunları 

Hıristiyan mezhebi olarak saymazlar. Kurucusu eskiden Baptist olan Vilyam Millerdir 

(1782–1849). Kazakistan’a ilk gelişleri XX. asrın başlarıdır. 1999 yılı sonuna kadar 

ülkedeki YGA merkezi olan “YGA Hıristiyanları kilisesinin Kazakistan Kurumu” 

Astana’da bulunuyordu.185 Daha sonra merkezi Almatı’da olan ve Almatı, Doğu 

Kazakistan, Cambıl illerini içine alan toplam 1944 üyesiyle “Güney Kazakistan 

Konferansı” açıldı. Böylece Bugün Kazakistan’da Kuzey ve Güney olmak üzere 2 kurum 

                                                 
184 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 114–115;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 114–115 
185 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 141-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 141 



 60

bulunmaktadır. Bu iki kurum Orta Asya ve Kafkas bölgelerindeki kurumları yöneten 

“Güney Union” YGA yönetimine bağlı olarak çalışmaktadır. Union ayrıca Orta Asya’nın 

bazı bölgelerindeki dini birliklerin yönetimini sürdürmektedir. 186 

Kazakistan kayıtlı YGA kiliselerine ait bazı istatistikler 
Adedi Yılı 

Kilise sayısı İnananlar sayısı (bin) Vaftizler 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1986 
1998 
2003 

1 
1 
4 
6 
8 

10 
13 
14 
21 
34 
64 

104 

46 
59 

409 
555 
692 
725 
986 
971 

1100 
1300 

3000 civarında 
3252 

2 
13 
19 
28 
39 
29 
38 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Son zamanlarda YGA inanan sayısı azalmaktadır.187 Bir tek 2000 yılında Güney 

Kazakistan bölgesindeki cemaatlerde 20% azalma görülmüştür. Bugün ülkede toplam 

40’ın üzerinde dua evleri, 60 cemaat ve grup ve 4500 civarında bağlıları bulunmaktadır. 

Almatı’da İngilizce ibadet eden karışık bir YGA cemaati daha vardır. Güney Union 

Kurumu Orta Asya’nın 5 ülkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Onlar: Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan. Güney Union Kurumu Dünyalık 

Adventist Kilisesinin bir şubesidir. 2003 yılında Güney Union Kurumunun adventistleri 

hizmetlerinin 100 senelik yıldönümünü kutladılar.188  

27–29 Ocak 2003 tarihi arasında Güney Kazakistan Kurumu adventist 

Hıristiyanların “Nesil olarak birleşme” başlığı altında 2 meclis yapıldı. Kuzey Kazakistan 

Kurumunda 1874 inanan ve 54 cemaat ve grup vardır. Kilise görevlilerini Almatı’daki 

Zaoka veya Zaokskaya dini Akademisinde dışarıdan devam etmek suretiyle 

yetiştirmekteler. Misyonerlik faaliyetler hiç ihmal edilmemektedir. 1999 yılında 

Karağandı şehrinin kültür merkezinde 3 hafta boyunca evanjelizasyon programları sürdü. 

Aynı programlar ülkenin daha birkaç şehrinde uygulandı. Almatı’da ayda bir 2000 

adedlik tirajla “Blagovestnik” gazetesi yayımlanmaktadır. 
                                                 
186 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 145;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 145 
187 Sabri Hizmetli, a.g.e.   s. 155 
188 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 146; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 146 
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1930 yılında Adventist reformcular ayrı bir cereyan olarak ortaya çıktılar. YGA’den 

farklı olarak onlar Sovyet İdaresini Mesih karşıtı (Deccal) sayarak, tanımıyorlardı. Gizli 

çalışan YGA reformcularının gayri resmi yayınevi vardı. O zamanki lider A. B. 

Şepkov’un ölümünden sonra adventist-reformcular zayıflayıp, sayıları iyice azalmış 

durumda, fikir birliğini de koruyamamaktadırlar.189 

 

3.9. Ahir Zaman Azizleri Kilisesi (Mormonlar) 

Ahir zaman Azizleri Kilisesi veya diğer daha kısa bir adıyla Mormonlar kilisesi 

XIX. asırda ABD’de ortaya çıktı. Bu kilisenin iman esasları ABD’nin bir köylüsü olan 

Josef Smith tarafından New-York’ta 1830 yılında Nisanda 13 sembol şeklinde ortaya 

konuldu. Kilise öğretileri Josef Smith’in eserleri olan “Mormon Kitabı” kutsal kitabı ve 

“Öğretiler ve Ahitler”, “Pahalı İnci” kitaplarına dayanmaktadır. Mormonların kiliselerine 

peygamber olarak kabul edilen Gordon B. Hinkli başkanlık etmekte. O ve onun iki 

yardımcısı başkanlık meclisini oluşturmaktadır. Daha alt tabakada sırasıyla 12 Havariler 

Meclisi ve Yetmişler Meclisi gelmektedir. Kazakistan’da yukarıda zikredilen özellikleri 

içeren cereyan çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerde daha farklı Mormon grupları da 

bulunmaktadır.  

Hıristiyanlık tarihinde daha yeni sayılan Mormon kilisesi Orta Asya ülkelerinden 

Kırgızistan, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan’da faaliyet sürdürmektedir. 190 

Kazakistan’a daha yeni gelmiş olmasına rağmen bu kilise tarafından “Kırmızı Haç” 

Vakfı aracılığıyla gıda ve elbise şeklinde yoksul ve çok çocuklu ailelere 1 milyon ABD 

doları üzerinde yardım yapılmıştır.191 

Kilisenin en büyük üstünlüğü eğitimdir. Çünkü bunların eğitim sistemi dünyanın 

140 ülkesini kapsamaktadır. Merkezi ABD olan ve belki de dünyadaki en büyük özel 

Üniversite olan Brikghan Young adındaki üniversitedir. 30 bin talebesi bulunur. Kilisenin 

bu eğitim sisteminde talebelerin dini eğitimi yanı sıra diğer eğitimin de çok kaliteli bir 

şekilde verilmesine özen gösterilmektedir. Talebeleri Kazakistan dâhil dünyanın her 

tarafında misyonerlik faaliyetlerini sürdürmektedir. Kilise misyonerlerine gidecekleri 

ülkenin dili öğretilmektedir. 2000 yılında Almatı’da bu dini teşkilatın tüzük evraklarını 

                                                 
189 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 147; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 147 
190 Sabri Hizmetli, a.g.e. s. 155 
191 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 150; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 150 
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resmileştiren bir cemaat kuruldu. Bağlılar sayısı 50 kişiyi geçmemektedir. Son senelerde 

Astana’da da küçük bir grup ortaya çıktı.192  

 

3.10. Mesih Kardeşliği 

Mesih Kardeşliği’nin temeli 1847 yılında Kutsal Kitabı şahsi incelemesi neticesinde 

Hıristiyanlığın tahrif edilmiş kanısına vararak saf Hıristiyanlığa dönüşü amaçlayan John 

Thomas tarafından atıldı. Onun esas görüşleri Mesih’in 2001’e kadar yere dönüp, 1000 

yıllık krallık kuracağına yönelikti. Fakat bundan önce “Tanrı tarafından seçilmiş, ama 

dağılmış olan Yahudilerin” bir araya gelmeleri gerekiyordu ve Kudüs dünyanın başkenti 

olacaktı. 

Geleneksel Hıristiyanlığın inancından farklı olarak John Thomas o zaman 

yeryüzünde günah ve ölümün var olmaya devam edeceğini sadece savaşlara son 

verileceğini söylüyordu. Görüş ayrılığı sadece burada değil. Tanrı teslisi, dolayısıyla 

İsa’nın ve Kutsal Ruhun Tanrılığı inkâr ediliyor. Kutsal kitapta hataların olduğu kabul 

edilir. Ruh ölümsüzlüğünü, insanüstü varlıkları kabul etmezler. Eskiden kalma put olarak 

gördükleri haç yerine direk kullanırlar.  

Kazakistan’da Kökşetav şehrinde Mesih Kardeşliği’nin küçük bir grubu 

bulunmaktadır. 1998 yılında Petropavl, Kökşetav ve Almatı’yı misyonerler ziyaret ederek 

umuma açık birkaç konferans, vaaz verdiler, dinlerinin özünü anlatan sahifeler dağıttılar. 

Genelde sahife dağıtımında posta kutularını kullanmak bunlara ait bir misyoner 

taktiğidir.193 

 

3.11. Yeni Havariler Kilisesi 

Bu kilisenin tarihi 1832 yılında İngiltere’de başlar. Hareketi ortaya çıkarann 

İngiltereli bir nevi 12 yeni havaridir. Büyük önem İsa’nın ikinci gelişine kadar yaşayan 

havariler aracılığıyla kiliselerini yöneteceği konusuna veriliyor. Ayinleri hem Katolik, 

hem Ortodoks hem Protestanlıktan farklıdır. Örneğin vaftiz tamamen suya dalma 

şeklinde değil, sulu parmakla vaftiz olacak adamın alnını haç işareti şeklinde mesh 
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193 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp.  151; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 151 



 63

etmekle tamam olur. Diğer Hıristiyan mezheplerinden hiçbirisinde olmayan bir şey 

vardır. O da vefat eden insanların arkasından ekmek kırma ayini yapmalarıdır.  

Kazakistan’da Yeni Havariler kilisesi 1991 yılında Alman misyonerlerinin gayreti 

neticesinde ortaya çıktı. Kilisenin Kazakistan’daki temelini atanların Alman asıllı 

oldukları bilinmektedir.194 Şu anda 47’si kayıtlı olmak üzere 70 cemaat ve grup 

bulunmaktadır. Toplam inananlar sayısı 3500’ün üzerindedir. Fakat Protestan 

cemaatlerinden farklı olarak bu grupların hepsi merkeze bağlı olup, merkeze bağlı bir 

şekilde ve sıkı bir merkezi denetim altında çalışır. Resmi statü sadece Almatı’daki 

merkezde vardır. O yüzden tüm dini programlar merkezde düzenlenmektedir. 2000 

yılında Almatı’da Orta Asya ve Kazakistan Yeni Havariler kilise şubelerinin konferansı 

yapıldı.  

Yeni Havariler kilisesinin ülkede dua evlerini inşa etme yolunda büyük faaliyetleri 

vardır. İlk dua evi Akmola bölgesi, Alekseyevka köyünde, 1992 yılında inşa edilmiştir. 

2003 yılına kadar Astana’da, Taraz’da, Uryupinka, Bogdanovka, Juravlevka, Ozernoe ve 

diğer kentlerde 28 dua evi bulunuyordu. Çoğu diğer tarikatlar gibi bunların da hayır 

hasenat yolunda çalışmaları da vardır.195 

 

3.12. Hıristiyan İlmi (Christian Science) 

1875 yılında ABD’nin Massaçusets eyaleti, Linn şehrinde ortaya çıktı. Önce 

“Hıristiyan Âlimleri” olarak kurulan bu tarikat 1877’de “Hıristiyan İlmi Cemiyeti” olarak 

isimlendirildi. 1879’da ise “Şifa Verici Mesih” adını aldılar. Kurucusu olarak Mary 

Baker Eddi (1821–1910) bilinmektedir. 

Bu dinin öğretileri Mary Baker’in “İlim ve Şifa: Tanrı kelamının anahtarı”(1875) 

kitabı üzerine odaklanmış. Mary Baker Eddi’nin kendisi bu kitabının vahiy mahsulü 

olduğunu iddia etmiş ve Kutsal Kitapla karşılaştırmıştır. Kendisine Vahiy 9. ayetinde 

yazıldığı gibi Tanrı Kelamının anahtarı verilmiştir. Kutsal Kitap hakkında Mary Baker 

Eddi şunları söylüyor: “Eski basınların hataları göz önündedir: otuz bin fark Eski Ahitte, 

                                                 
194 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 140-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 140 
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300 bin de Yeni Ahitte. Bu bize Tanrı kelamı içine beşer elinden çıkan bilgilerin sızdığını 

göstermektedir”.196 

Ne var ki “Hıristiyan İlmi Cemiyeti” bağlıları Mary Baker’in kitabını Kutsal 

Kitap’tan daha ön plana koymaktalar. Esas öğretileri hastalık ve ölüm gibi şeylerin 

aslında var olmayıp, insanın hayal ürünü olduğuna dairdir. İsa Mesih bunu anlatmak 

istemişti, fakat onu anlamadılar, yaptığını yapamadılar. Yani onun gibi ölüme galip gelip 

diri olarak göğe kimse çıkamadı. Mary Baker’in kendisinin de ölümü aşamadığını 

söylemek gerekir.  

Kazakistan’da sayıları çok az olmakla beraber 2002 yılından beri Almatı’da 

çalışmalarını sürdürmektedir.197 

 

3.13. Birleşik Kilise (Unification Church)  

Diğer adı ‘Muncular’ veya ‘Dünya Hıristiyanlarının Birleşmesini Kollayan Kutsal 

Ruh Teşkilatı’ 1 Mayıs 1954’de Kore’de Sun Myung Mun (d.1920) tarafından kuruldu. 

1997’den itibaren “Küresel Barış İçin” Aileler Birliği diye adlandırılmaya başladı. İsa 

Mesih’in tamamlayamadığını tamamlamak, komünizm’e karşı mücadele etmek ve bütün 

Hıristiyanları birleştirmek amacıyla cemaat kuran S. Mun 1936 yılında kendini Mesih 

ilan etti.198 Bu suçlama ile de Presbiteryen Kilisesi tarafından aforoz edildi.199  

Hareketin öğretileri “Tanrısal Prensip” ve “Birleşme Felsefesi Esasları” eserlerinde 

ayrıntılı verilmiştir. Kendini Tanrı elçileri içinde en kabiliyetli tebliğci sayan Mun’un 

öğretileri bazen “Tanrıcılık” veya “Baş Kanat Konsepsiyonu” şeklinde adlandırılır. Tanrı 

Krallığı’nın anahtarı aile etrafında gizlenmektedir. Onlara göre insan yaratılışının 

amacını Kutsal Kitap’taki “Verimli olun, çoğalın”200 ayeti belirlemektedir. Yaratıcıyı 

kavramak dünyada çocuk sevgisi, kardeş sevgisi, eş sevgisi ve anne-babalık sevgisi 

şeklindeki 4 aşamayı yaşamak suretiyle olur.201  

                                                 
196 Цит. По. Гарольд Дж. Бери. Во Что Они Верят, М., 1994, s.37-38 
197 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 155;      V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 155 
198 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 152-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 152 
199 Sabri Hizmetli, a.g.e., s. 153 
200 Eski Ahit, Yaratılış 1.28 
201 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 153-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 153 
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Mooncu misyonerlerin geniş ölçüde SSCB topraklarına girmesi Komünizm’in 

yeniden yapılanma yıllarında başlar. Bu 1990 yılında SSCB Cumhurbaşkanı M. 

Gorbaçev’in S. Moon’u resmi konuk olarak davet edip ağırlamasından sonra başladı. 

1992 yılında Kilise Rusya Federasyonunda kayda geçirildi. 1990’lı yıllarda misyonerlerin 

çalışmaları çok yüksek seviyede oldu. Özellikle öğretmenlerle öğrencileri saflarına 

çekmeye önem verildi. 202 

1991–1993 yılları arasında Kırım ve Istıkköl’ün en güzel dinlenme yerlerine 10 

binlerce talebe, öğretmen ve tıp doktorları götürüldü. Almatı ve Karkaralı’da (Karağandı 

bölgesi) her biri birkaç gün süren konferanslar verilip, oraya lisans talebeleri ve lisans 

öğretmenleri davet edildi. Kazak öğrencilerinin Kore’ye götürülüp, oraların kutsal mekân 

olarak ziyaret ettirilmesi olayları yer aldı.203  

Moon Kilisesi 1992 yılından itibaren Kazakistan’da resmen faaliyet yapmaktadır. 

Kazak Devlet Mühendislik-İnşaat Akademisi’nin ve Almatı Demir Yolları Enstitüsü’nün 

rektörleri Seul’a götürülüp, oradaki Moon Eğitim Okullarına talebe göndermeye yönelik 

anlaşma yapıldı. 

1994 yılında Muncular Kazakistan’da Uluslararası bir Dini Kongre’yi Birleşik 

Kilise denetimi altında uygulamaya yönelik teşebbüste bulundular. Fakat bu diğer din 

mensuplarının olumsuz bakışlarıyla karşılandı.  

Şubat 1997’de Almatı’da Birleşik Kilise tarafından Uluslararası eğitim vakfı ve 

bütün dünyada barış için çalışan aileler federasyonu denetimi altında “Ruhani Diriliş, 

Sağlam Aileler, Sağlıklı Toplum” başlığı altında bir konferans yapıldı.  Konferansa 

eğitim sisteminin memurları, Orta Asya ve Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinden gençler ve 

kadınlar kurumlarının başkanları gelip katıldı. 2000 ve 2002 yıllarında aynı türden 

konferanslar, fakat biraz dar ölçüde geçirildi. Şu an ülkede üç tane Muncu cemaati 

çalışmaktadır. Fakat misyonerlik faaliyetlerde fazla etkinlik gözükmemektedir. 

Sokaklarda sadaka toplamak gibi faaliyetleri de artık çok nadir görülmektedir.204 

 

 

                                                 
202 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 161;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 161 
203 “Муннан Қашып Алламды Қайта Таптым” (“Mun’dan kaçarak Allah’ımı tekrar buldum”) ‘İman’ dergisi,   
      Sayı:3–4, 2006, s. 20 
204 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 164; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 164 
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3.14. Son Ahit Kilisesi 

Hıristiyanlığın bir kolu olan Son Ahit Kilisesi 1991 yılında Sibir’de, Minusinsk 

şehrinde ortaya çıktı. Kurucusu Torop Sergey Anatolyeviç (1961 doğumlu) 29 yaşında 

polis olarak çalışırken kalbine aydınlık geldi, 1991 yılında vaftiz oldu ve Vissaryan 

ismini aldı. Dolayısıyla bu tarikatı bazen Vissaryon Kilisesi diye de adlandırırlar. 

Vissaryon bu tarikatı bütün dinleri birleştirmek amacıyla kurdu.205 1993 yılında 

“Vissaryon’un Kelamı” kitabını yayınladı ve onun eski ve yeni ahit’lerin devamı ve son 

ahit olduğunu ilan etti.  

Vissaryon kelamı iki kitaptan oluşmakta – “Temellik Kitabı” ve “Hitaplar Kitabı”. 

Ayrıca “Uyarılar”, “Yasalar”, “Dualar” ve “Buluşmalar” kısımlarına ayrılmaktadır. Bu 

kitabında o kendisini İsa’nın yerine koyuyor ve Tanrı’nın biricik oğlu olduğunu iddia 

ediyor. Öğretilerinde Vissaryon Budizm, Hinduizm, Daosizm, Hıristiyanlık, İslam ve 

Yahudiliğin her biri hakikatin birer parçası olduğunu, fakat sadece onun getirdiği Son 

Ahitle kemale erdiğini söylüyor. Bütün dinleri Rusya topraklarında birleştirmeyi 

amaçlıyor. Ruh göçünü inkâr etmemekle birlikte cennet ve cehennemi de kabul ediyor. 

Son Ahit Kilisesi Hıristiyan mezheplerinin içinde intihara izin veren tek mezheptir. 

Vegeteryenlik önemli bir ibadettir. Rusya, Krasnogorsky Kray ilinde “Tek inanç 

cemaati” kuruldu. Kendi kaynaklarına göre sayıları Rusya ve yakın komşu ülkelerde 

toplam 50 bin civarındadır. 

Kazakistan’da ise Son Ahit Kilisesi Almatı’da 1994 yılından itibaren çalışmaktadır. 

Daha sonra cemaatin yarısı Krasnoyarskiy Kray ilindeki (Rusya) “Tek İnanç Cemaati” ne 

gidip katıldı. Geriye kalan kısmı 1996 yılı başlarında Almatı’da kendi merkezlerini kayda 

geçirdiler. Şu anda inananlar sayısı 80–100 kişiyi buldu.206  

 

3.15. Tanrı Oğulları (Tanrı ailesi) 
1969 yılında Kurulan bu tarikatın kurucusu ve başkanı olan David Brandt Berg’in 

diğer adı Moisey David Berg, Kral David veya kısaca Mo denilir. Kendi kaynaklarına 
göre bağlılar sayısı 10 milyonu geçmiştir. ABD’de ilk tebliğini Kaliforniya’daki 
İseviciler hareketiyle birlikte başlayan hareketin sloganı ‘savaşa hayır, sevgiye evet’ idi. 
1970 yılında Berg’in esas fikirlerini içeren “Aşk Kanunu”  kitabı yayınlandı. 1972 yılında 
                                                 
205 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 155-б. 
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Hareket ABD’den haçlı seferlerini başlattı. Sadece ilk birkaç ay zarfında hareket safına 
5500 erkek katıldı. 1996 yılına kadar erkekleri cezp etmek amacıyla kadınları fahişe 
olarak kullanıyorlardı. Bu yolda: “Tanrı oğlunu verdi. Ben niye eşimi vermeyeyim?” 
diyen Berg kendi eşini ve kızını feda etti.  

Fakat Avrupa Hükümetinin baskısıyla hareket bazı metotlarını değiştirmek zorunda 

kaldı ve 1996 yılında Tanrı ailesi olarak yeniden adlandırıldı. Son zamanlarda hayır 

işlerine çok önem verilmektedir. Kazakistan’da 1994 yılından itibaren Almatı’da küçük 

bir Tanrı ailesi cemaati çalışmaktadır. Öncelikle diğer karizmatik hareketlerin bağlılarını 

kendilerine çekme teşebbüsleri yanı sıra Berg’in 2 ciltlik “Hazine” kitabı Rusça olarak 

neşredilmiştir.207  

 

3.16. Sayantoloji (Scientology) 

 Sayantoloji (İlmiye) Kilisesi 1954 yılında ABD’de ortaya çıktı. Kurucusu hayalci-

yazar Lafayet Ronald Ron Hubbard’dır (1912–1986). Yazar olarak dünyayı çok gezen 

Habbard, hobi olarak insan tabiatını inceliyordu.  “Diyanetika” adlı eserini yazdıktan 

sonra yeni bir dinin temelini atmış oldu.208 Dünya çapında 2 milyon’u aktif olmak üzere 6 

milyon bağlısı bulunan bu din 107 ülkede 30 muhtelif dilde 3 bin kiliseyle faaliyetlerini 

sürdürmektedir. XX. asırda ortaya çıkan tek büyük mezheptir. İnanç esaslarını Budizm ve 

Hubbard’ın kendi fikirlerinin karışımı oluşturmaktadır. Kutsal kitaplarını Hinduizm ve 

Budizm’in kutsal metinleri yanı sıra L.R. Hubbard’ın “Diyanetika: ruhani sağlığın muasır 

ilimleri” eseri oluşturmaktadır. Kendi kendini harcılandıran Sayantoloji kilisesi hiçbir 

dinle çatışmadığını söyler. Sayantoloji – bilme amaçlı ilimdir. Amacı insan tabiatını, 

öteki hayat, evreni ve nihayet Yüksek Varlığı tanımaktır. İnsan yeteneklerinin sınırsız 

olduğunu söyleyen bu mezhebin hedefi ruhani aydınlanma ve ruhani özgürleşmedir.209 

Kazakistan’da Sayantoloji grup ve cemaatleri Almatı’da, Pavlodar’da, Semey’de, 

Karağandı’da, Ekibastuz’da etkin faaliyetlerini sürdürmektedir. Kazakistan’da toplam 

3000 civarında sayantologlar bulunmaktadır. 1994 yılından itibaren Hubbard’ın fikirlerini 

tebliğ edenler “Diyanetika” sosyal cemaatleri olarak Almatı, Karağandı ve Pavlodar 
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bölgelerinde kayıt oldu. 1996 yılında Almatı’daki sosyal cemaat aynı zamanda dini bir 

teşkilat,  “Sayantoloji Kilisesi” olarak kaydolundu. 2001 yılında aynı olayı Karağandı 

cemaati tekrarladı. Hubbard’ın eserleri belli bir tempo ile yaygınlaşmaktadır.210 

 

3.17. Yehova Şahitleri 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ABD’de Adventizm’in bir dalı olarak ortaya 

çıkmıştır.211  2006 istatistiğine göre dünya’da 14,5 milyon üzerinde Yehova Şahidi 

bulunmaktadır. Dünyada en hızlı yayılan inancıdır. Nitekim sadece 1998 yılında 1262 

kişi bu dine girerek vaftiz olmuştur.  

Kazakistan’da da bu din hızlı yayılmaktadır. Şu anda kendi kaynaklarına göre 
toplam 15 000 kişi ve yaklaşık 131 cemaat bulunmaktadır. Onların içinde 26’sı Almatı’da 
(yaklaşık 4000 inananı var). Mayıs 2006’da Almatı’da 4 tane Kazak grubu mevcuttur. 
Onlar: “Dostluk”; “Medeu”; “Murager”; “Yeni Dünya”. Bu dinin bu kadar hızlı 
yayılması tebliğ faaliyetlerinin oldukça etkin ve sistematik bir şekilde, devamlı yapılması 
sayesinde olduğu gibi, oldukça çok sayıda dışarıdan dini eserleri getirip dağıtmaları 
sayesinde oluyor diyebiliriz. Bununla beraber teşkilatın çok düzenli bir yapısı var. Ona 
göre her mahalleden birer sorumlu gruplar oluşturularak aralarından bir başkan 
seçilmekte ve bu grup o mahalledeki insanlara kararlı bir şekilde tebliğ yapmakta, 
broşürler dağıtmaktadır. Bununla beraber ilgi gösteren insanlara hemen Kutsal Kitap 
verilmeyip, önce broşürlerden birkaç ders almaya davet ederler. Çünkü Kutsal Kitabı 
inceleyen kişi Yehova Şahitlerinin inançlarına oradan ulaşamaz. Tarikatın eski üyesi 
Sezar Vidal Mansanares’in hatıralarından: “Onlar Kutsal Kitabı öğretmezler. Kendi 
edebiyatlarını okutmak isterler. Bazen konu konu Kutsal Kitabı incelemeyi kabul etseler 
bile, sabırları tükendiği zaman ya kendi edebiyatlarını okumaya zorlarlar, ya da ilişkiyi 
keserler. Çünkü ahir zamana çok az kalmıştır.”212 

Sovyet döneminden farklı olarak şimdi Yehova Şahitlerinin kendi dini tüzüklerini 

kayıt ettirme imkânları vardır. Her sene Almatı’da Yehova Şahitleri Kongresi 

yapılmaktadır. Mart 2001’deki kongreye 3703 kişi katılarak, 88 kişi vaftiz ayinlerinden 

geçti ve bu son senelerdeki en zayıf senelik istatistiktir. Benzeri kongreler diğer bazı 

                                                 
210 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 212; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 212 
211 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 141-б. 
    “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 141 
212 “Yehova Şahitleri Kimlerdir?” (Свидетели Иеговы Кто они?)Oleg Stenyayev, ‘Ortodoks Misyonerinin    
     Kütüphanesi’, “Ortodoks Moskovası”  yılında 1996, s.43 
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bölge merkezlerinde de yapılır. Yehova Şahitleri Kazakistan’da Korgan bölgesi (merkezi 

Kostanay şehri) ve Çimkent bölgesi olmak üzere iki bölgede faaliyet gösteriyorlar. 

Bugüne kadar bütün Kazakistan’da üç tane krallık salonu bulunmaktadır. Kendi 

ifadelerine göre Avrupa’daki dindaşları Krallık Salonlarının inşaatına parasal 

yardımlarda bulunmayıp sadece indirimli kredi teklif ederler.213 

Hıristiyanlar onların Hıristiyan adına layık olmayıp, öğretilerini şeytani olarak 

değerlendirirken, Yehova Şahitleri Hıristiyanlığın batıl dine dönüştüğünü iddia 

etmektedir.214 Onlar Katolikleri Papa’nın dünya hâkimiyeti hırsı ile eleştirirken, 

Ortodoksları milliyetçili tutumlarından dolayı kınıyorlar.215 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 159–160;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 159–160 
214 “Yehova Şahitleri Kimlerdir?” (Свидетели Иеговы Кто они?)Oleg Stenyayev, ‘Ortodoks Misyonerinin  
     Kütüphanesi’, “Ortodoks Moskovası”  yılında 1996, s.37 
215 “Сторожевая башня” (Rasat Kulesi) 10.07.1993 tarihli Rusça baskısı s. 10 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAZAKİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN  
DİĞER DİN VE GURUPLAR  

 

 
1. Yahudilik 
Kazak topraklarına Yahudiliğin ilk ayak basması M.S. ilk asırlarda oldu diyebiliriz. 

Arıs (Güney Kazakistan) şehrinde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde II. asra ait 
yapı bulunmuş ve onun taşlarında eski Yahudi dilinde yazılar tespit edilmiştir. Büyük 
ihtimalle Romalılarla olan savaştan sonra (M.S. 67–73 yılları arasında) adı geçen bölgede 
bir Yahudi cemaati sığınak bulmuş olmalıdır.216  

Yine Yahudiliğin Kağan başkanlığındaki Hazar aristokrat kesimi tarafından bir süre 
benimsendiği tarihi bir gerçektir. Ayrıca XIV. yüzyılda Fars topraklarından Yahudilerin 
Türkistan’a göç ettiklerine dair tarihi rivayetler de bulunmaktadır.217 

1970’li yıllarda Türkistan’da ortaya çıkarılan Tevrat’ın ilk sayfalarının yazım tarihi 
XII. asra kadar geri gitmektedir. XIX. asrın sonu, XX. asrın başlarına doğru Kazakistan 
topraklarına zanaatçı Yahudiler Rusya Avrupa kısmından geldi. XVIII. yüzyıldan bu 
yana Oral şehrinde Karaim Yahudilerinin küçük bir cemaati bulunmaktadır. Muhtemelen, 
Hazar sakinleri arasında Yahudiliğin Karaim kolu yaygındır.218  

Yahudilerin toptan Kazakistan’a gelmesi Stalin baskısı döneminde ve Kazakların 
Yahudiler dâhil bütün uluslara gösterdiği hoşgörüyle oldu. Bugün ülkede muasır 
Yahudiliğin her üç kolu mevcuttur. Fakat önde gelen mezhep Kazakistan’da Hasidiliğin 
‘HaBaDa’ koludur. 2003 yılının başlarında Kazakistan’ın hemen hemen bütün il 
merkezlerinde Yahudi cemaatleri bulunuyordu. (1998 yılına kadar ikisi Almatı’da, birer 
tane de Kızılorda ve Çimkent’te olmak üzere toplam sadece 4 cemaat vardı.) 

1998 yılında Almatı’da Menahem Şneerson (Lübaviç soyunun 7. gebesi) adını 
taşıyan bir Yahudi Kültür Merkezi açıldı.  

Kazakistan Yahudileri bu yıl 10. kez Almatı ve Astana’da Hanuka bayramını 

kutladılar. Bayramın özelliği olan şehrin en kalabalık yerlerinde mum yakma olayı 4 

Aralık 2007 akşamından 12 Aralık 2007 akşamına kadar sürdü. Almatı’daki tören 
                                                 
216 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 127; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 127 
217 Sabri Hizmetli, Orta Asya’da Yahudilik ve Hıristyan dini, “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yıkıcı tarikatlar ve     
     Misyonerlik” “Evero” Yay.,   Almatı, 2002.  s. 38 
218  «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 79-б. 
      “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 79 
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Kazakistan baş Ravini Yeşaya Kogen ile Almatı baş ravini Elhanan Kogen tarafından 

yürütüldü.219  

 

2. Budizm 

II.-III. asırlardan itibaren Ulu İpek yolundan geçen Parfya ve Kaňlı boylarının 

inançlarını tebliğ etmedeki hareketliliği dikkat çekmektedir. Doğu Hunlar ve 

Göktürk’lerin muhtemelen siyasi sebeplerle, kısa bir süre Budizm’i kabul ettikleri 

tarihten bilinmektedir.220 Fakat Budizm VI. asra kadar Kazaklara pek nüfuz edemedi. VI. 

asırlara ait Sogdı dilindeki Buğut yazmalarında Taspar Hakan’ın kendi sarayına Sogdı 

Budistlerini çağırtarak, özel tapınak inşa ettirmiş olduğu, Budistler cemaatini 

oluşturmaya ve Buda öğretilerini devlet dini haline getirmeye çalıştığı, bunun için de özel 

olarak Hintli Budizm vaizi Çinaguptu’yu davet ettiği kaydedilmektedir.221    Karluklar 

766’da çöken Türkeş iktidarının yerine, Balasağun-Talas yöresine yerleşmek suretiyle 

Batı Göktürk Hakanlığı sahasında hâkimiyet kurdular. Karluk yabguları Kutlu Ötügen 

inancını sıkı bir şekilde muhafaza ediyorlardı.222 Ama bununla birlikte, Karluk illerinde 

Budizm yayılmasına devam ediyordu.223 Kazakların Budizm’le ilişkilerinin yeni 

gelişmelerine Moğol istilasının yol açtığı görülmektedir. 

Nayman boyuna Budizm’e inanan Kara Hıtayların etkisi olmuştur. Küşlik ise Kara 

Hıtay’ın Hakanı Görhan’ın eski geliniyle evlendikten sonra Budizm’i kabul etmiştir. 

“Yedisu Tarihinin Denemeleri” adlı eserinde Prof. Dr. Barthold “Bu hanım Küşlik’i 

yolundan çıkarıp, Budizm’i kabul ettirdi”224 diye yazmış. Demek ki, Kazak halkını 

oluşturan bazı boylar arasında Budizm’in belli ölçüde kısa süre etkisi olmuştur. Bununla 

birlikte Budizm, Kazaklar arasında İslamiyet ile rekabet edememiş ve İslam dininin 

Kazaklar arasında yayılmasına paralel olarak silinip gitmiştir.225 

                                                 
219 “Ekspress K” Günlük Cymhuriyet gazetesi, Sayı: 230 (16378), 12 Aralık, 2007. s. 2 
220 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 118-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 118 
221 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 139; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 139 
222 İbrahim Kafesoğlu, ‘Türk Milli Kültürü’, s. 130 
223 E. Esin, ‘İslamiyetten önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Girişi’, s. 128 
224 W. Barthold, “Yedisu Tarihinin Denemeleri”, Uygurca baskı, s. 176 
225 İsmail Zeyneş  a.g.e. s. 327-28 



 72

Son senelerde yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu Güney Kazakistan’da ve 

Kazak-Çin sınırlarındaki “Yoňgar kapıları” bölgelerinde Budizm’e ait tapınakların izleri 

ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Kazakistan’da Budizm dini faaliyetini sürdürmektedir. 1994 yılında Budist 
keşiş Almatı, Köktöbe mahallesinde Buda manastırını inşa etme teşebbüsünde bulundu 
ise de başarısız olmuştur. 1999 yılında ikinci bir Budist cemaati kayıt ettirildi ve ilk kez 
Budizm takvimine göre yeni yılı kutladı.226 Bu cemaat kendi bünyesinde Buryat, Moğol 
ve Kalmık uluslarını barındırmaktadır. Ülkede Budizm kollarının müntesiplerinin özel 
faaliyetleri görülmektedir. XX. yüzyılın başlarında Japonya’da kurulmuş olan 
Nippondzan Mehodzi tarikatının generali Dzyunsay Terasava Sensey 1988’den itibaren 
önceleri Sovyet sahasında, sonra da BDT ülkelerinde faaliyette bulunmaktadır. Bugün 
onun Ukrayna, Rusya ve Kırgızistan’da oturmuş bir kökü vardır. 1994’te ve 1998’de 
olmak üzere iki kere Almatı’yı ziyaret etti. BDT çapında tanınmış olan iki büyük eseri 
vardır. 2002 yılında Sensey Pakistan ve Hindistan’da barış yürüyüşü düzenleyip, bu 
yürüyüşe Kazakistan Budistleri de katıldı. Terasava bütün insanları Budist yapma 
amacının olmadığını söylüyor ki bu da Budizm’in esas ruhuna uyuyor. Sadece diğer 
insanların da sutra gerçeğini tatmasını istedikleri söyleniyor. Tarikatın misyonerleri 
zaman zaman Kazakistan’ı ziyaret ederler. Gelecekte Terasava’nın Almatı’da barış 
pagodasını inşa etmek için gelmesi beklenir.227   
 

3. Bahailik 

Bugün dini merkezi İsrail’in Hayfa şehrinde bulunan Bahailik 1844 yılında İran’da 

ortaya çıktı. Orta Asya’ya Bahaîliğin ilk gelişi XIX. asrın sonlarına rastlar. En büyük 

Bahaî cemaatinin bulunduğu Aşkabat’ta 1902 yılında ilk Bahaî tapınağı inşaatı başladı. 

Bu tapınak 1938 yılına kadar hizmet verip sonra müze’ye dönüştürüldü. 1948 yılında 

depremden hasar gördü. 1963 yılında ise tamamen yok edildi. 

Kazakistan’da ise ilk Bahaîler 1938 yılında ortaya çıktı. Bunlar Kuzey Kazakistan’a 

Azerbaycan ve Tacikistan’dan gelen Bahaîlerdir. Kazakistan Bahaîleri Ruhani Meclisi 

1994’te kaydını yaptırdı. Şu an ülkenin çoğu şehirlerinde küçük de olsa cemaatleri 

                                                 
226 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 118-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 118 
227 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 140;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 140 
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bulunmaktadır. Onların (22’si resmi kayıtlı olmak üzere) toplam cemaat sayısı 82’ye 

ulaştı.228 

 İnananların sayısı 1000’in üzerindedir. Her bir cemaat 9 kişiden oluşan yerli dini 

şura tarafından yönetilir. Şura üyeleri mecliste inananlar tarafından seçilmektedir. Bahaî 

Milli Dini Kurulu Merkezi Almatı’da bulunmaktadır. Ülkede Bahaî inancının yayılması 

en çok İran’dan, Pers Körfezi ülkelerinden ve Malezya’dan gelen tebliğcilerin aktif 

faaliyetleri sayesinde olmaktadır.229 Tebliğ metotlarından biri olarak Bahaî müzik 

gruplarının konserleri büyük şehirlerin kültür merkezlerinde düzenlenmekte ve o fırsatı 

kullanarak uyuşturucuya, AİDS’e karşı nasihatler, Bahaîliğin iman esasları 

anlatılmaktadır. İnananların dini bilgilerini derinleştirmek amacıyla 1996 yılında devamlı 

çalışan üç enstitü açıldı. Milli Enstitü Almatı’da ve diğer iki enstitü Karağandı ve 

Çimkent’te bulunmaktadır.230  

 

4. Ahmedilik 

Ahmadilik ilk kez 1889 yılında Hindistan’da ortaya çıktı. İsmini lideri Mirza Gulam 

Ahmad’dan almaktadır. Bağlıları onun Müslümanların bekledikleri mehdi, Hıristiyanlarla 

Yahudilerin bekledikleri Mesih ve Hindu tanrısı Vişnu’nun avatarası olan Avalokiteşvara 

olduğuna inanmaktadırlar.231 

Mirza Gulam Ahmad Halifelik kurmaya yönelik fikirlerini Rusya’yla 
bağdaştırıyordu. Nitekim 1903 yılında bir vizyon gördü:  “...Rus padişahı’nın 
hükümdarlık asasının elime verildiğini gördüm. O uzundu ve güzeldi. Fakat dikkatlice 
baktığımda görünüşte hiç belli olmamasına rağmen, aslında bir silah olduğunu fark ettim. 
Çünkü sırlı bir yapıya sahip olan o sıra dışı asa, ama gerçekte silahtı” 232 Devamında 
Gulam Ahmat bütün Rusya ve şimdiki BDT (Bağımsız Devletler Teşkilatı) devletlerinin 
halkları gelecekte Mesih’in bayrağı altında toplanacağını söylüyor.233 

Şu anda hareketin başında 1982 yılında seçilmiş olan dördüncü halife Mirza Tahir 
Ahmad’dır. 

                                                 
228  «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 150-б. 
      “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 150 
229 Sabri Hizmetli, a.g.e. s. 77 
230 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 168; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 168 
231  «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 145-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 145 
232 Мирза Башируддин М. Ахмат, Экономическая Структура Исламского Общества. Исламабад. 1991,  s . 101 
233 Мирза Башируддин М. Ахмат, Экономическая Структура Исламского Общества. Исламабад. 1991,  s . 102 
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Bütün dinleri İslam’ın özüyle sentez yapmayı amaçlayan Ahmediliğin merkezi 
Londra’dadır. Hareket 12 milyon insanı kapsamaktadır. Onların içinde Avrupa ve 
BDT’de 100 bin, Asya’da 11 milyon bağlısı bulunur. Onların kendi arşiv bilgilerine göre 
İngiltere’de, Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da, Avustralya’da ve bazı diğer 
ülkelerde 12 binden fazla mescit inşa edilmiş durumdadır.  

Kazakistan’da ilk Ahmedi cemaati bağımsızlığın hemen arkasından açıldı. 1994 

yılında Almatı’da Adalet Bakanlığında kayıt yaptıran cemaatin tam adı ‘Kazakistan 

Cumhuriyeti Milli Ahmedi Müslüman Cemaati’dir. 1998 yılında Çimkent’te aynı 

cemaatin şubesi açıldı. Şu anda ülkede 100’ün üzerinde inananları var. Onların içinde 

yaklaşık 70’i Kazak, 20’si Hindu-Pakistanlılardır. Diğerleri İnguş, Kürt, Rus, Tatar, 

Uygur Ve Ukraynalıdır. Son senelerde cemaatin 50 üyesi her sene Londra’da yapılan 

Ahmadi meclisine gidip katılmaktadır.234 

 

5. Satiya Sai Merkezi 

Hinduizmin bir kolu olan bu hareketin kurucusu Avatar Satiya Sai Baba veya kısaca 

Sai Avatar. O kendisinin Brahma’nın avatarası olduğunu Mayıs 1940’ta ilan etti. Gerçek 

adı Satiya Narayanu Radju olan Sai kendisini Buda, Krişna, İsa a.s. ve Muhammed’e a.s. 

denk saymaktadır.  Esas öğretileri nefis isteklerinden tamamen vazgeçmek suretiyle 

ruhun tekâmüle ulaşacağına dairdir.235 Kazakistan’da dahi Satiya Sai Baba’nın bağlıları 

bulunmaktadır. Genelde bunlar Hindistan’daki onun ‘Aşramını’ ziyaret edip, ondan 

‘Darşan’ (kutsama) alan kadınlardır. Kitapları dağıtılmakta, talebeleri ülkeye sık 

gelmektedir. Yakın zamanlarda cemaat ta oluşabilecek hale geldiler ise de henüz 

oluşmadı.236 

 

6. Krişna Şuuru 
Önceleri sadece Hindistan’da faaliyet veren bu Cemaatin tarihi Bengalli Rahip Sri 

Caitanya’ya kadar geri gitmektedir. Günümüz kurucusu Guru Swami Prabhupoda (1896-
1977)’dır. 237 1965’te Hindistan’dan New York’a taşınarak 1966’da Uluslararası Krişna 
Şuuru Cemaati kurulmuştur.238  
                                                 
234 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 170; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 170 
235 Береснев А.А. «У ног учителя ». Сборник Статей раскрывающих суть учения Христа и Саи  Бабы.   
     Екатеринбург. 2000, s. 126–127 
236 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 198; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 198 
237 «Культура Неподвластная времени» Создание Межд. Общ. Созн.Кришны/, Шрила Харикеша Свами,   
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Şrila Parbhupoda’nın eserleri 40’ın üzerinde dillere çevrilmiştir. 1972 yılında açılan 
“Bhaktivedanta Book Trust” yayınevi dünyada en büyük yayınevidir.239 Bu tarikatın 
önemli iki kutsal kitabı “Bhagavad Gita” ile “Şrimad Bhagavatam”dır. Bunlardan Şri 
Şrimad Prabhupoda’nın şerhlerini içeren nüshasının Rusça tercümesi bulunmaktadır. 
Bazı ilahiyatçılar Krişna Şuuru Cemaati‘nin Hinduizm’in XVI. asırda Bengal Azizi 
Çaytaniya Mahaprabhu’nun (1486–1534) verdiği şekli devam ettirdiğini söylüyorlar. 
Fakat diğer bazıları milli bir din olan Hinduizm’e evrenselleşen bir tarikatı isnat etmenin 
doğru olmadığını söylemektedir. 240  

Dini felsefeye çok önem veren çeşitli mantralarla, dini şarkılar söylemekle ibadet 
eden bu hareketin esas duası şu 16 sözden oluşmakta: “Hare Krişna, Hare Krişna, Krişna 
Krişna Hare Hare,  Hare Ramo Hare Ramo Ramo Ramo Hare Hare”.241 

Krişna Şuuru Cemaati dünyanın birçok yerinde defalarca ceza kanununu çiğneyerek 
çeşitli davalarla suçlandılar. Onların içinde adam öldürmeler, uyuşturucu satımı, 
tecavüzler, sahte mal satma, parasal hileler yer aldı. Bu skandallara Krişna Şuuru 
Cemaati başında bulunan on bir Gurunun altısı bulaştı. Fakat sıradan bağlılar yukarılarda 
süren bu suçların hiçbirinden haberdar değildi.242 Kazakistan’da da bunun bir örneği 
olarak cemaat üyeleri Karasay ilinde sahte dokümanlarla “Merey” şirketine ait 47,7 
hektar araziyi ve bazı özel evleri sahiplenme teşebbüsünde bulundu. Bu konuda Karasay 
il mahkemesi hukuki işlem başlattı. Yaklaşık 1,5 sene süren hukuki araştırma sonucunda 
Krişna şuuru cemaatinin arazi ve evleri sahiplerine geri vermeleri konusunda karar 
çıkarıldı.243 Taldıkorgan şehir mahkemesi de bu kararı doğruladı.244  

Krişna şuuru tebliğcilerine aşram denilmektedir. Çoğu aşramlar tebliğ ettikleri 
ahlaka kendileri aykırı davranmaktadır. Nitekim Krişna Şuuru Cemaati yöneticilerinden 
biri olan Ravindra Svarupa Das (Dok. Vilyam Dedveyler) cemaatin özelliklerinden biri 
olan takiyeciliğin aynı zamanda inananların bozulmasına sebep olduğunu söylemekte.245 

Kazakistan’da küçük Krişna cemaatleri 20 yıldan beri çalışmakta. İlk Krişna Şuuru 
Cemaati misyonerleri Almatı’ya 1983 yılında gelmişti. Esasen onlar Moskova 
                                                                                                                                                             
     «Бхактиведанта Бук Траст» 1994, 10-б. 
238 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 185;V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 185 
239 Şri Şrimad A.Ç. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, “Yoga kemaleti” ‘Bhaktivedanta Book Trust’Yay. 1993, s. 57 
240 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 143-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 143 
241 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 185;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 185 
242 Шин Л. Становление Движения Сознания Кришны  в Америке//Вайшнавизм\ Открытый  форум. 1997.  
      № 1. s. 18–20 
243 “Rusya Krişnacıları Neden Kovaladı”, ‘İman’ dergisi, Sayı:5–6, 2006, s. 23 
244 “Zaman-Kazakistan” gazetesi, No18, 2006 y. “Müslüman” Dini-İlmi-Kültürel dergisi, Sayı 5–6, 2006 yılında s. 7 
245 Dedveiler V.Очищение Сердец, История Реформ в ИСККОН// там же, с. 36-37 
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üniversitelerinin talebeleriydi. Daha önce kayıtsız çalışan bu misyonerler takip 
ediliyordu. 1991 yılında Almatı Krişna Şuuru Cemaati kayda geçti. 2003 yılına ait 
istatistiğe göre ülkede Krişna Şuuru Cemaati’nin 13 ruhani merkezi bulunmakta, inanan 
sayısı toplam 500’ü geçmiştir. Cemaat üyeleri çoğunlukla Rus, Ukraynalı ve Kazaklar 
olmakla beraber diğer milletlerden de üyeleri bulunmaktadır. En büyük cemaat Almatı’da 
bulunmaktadır. Bağlılarının sayısı 80’i ‘keşiş’ unvanını almış, toplam 200’ü aşkın 
insandır. Bu cemaat Brahma Sapradae tarikatının bir koludur. Çoğu bağlıları kendi özel 
hayatlarını devam ettirirler. Tamamen dünyadan vazgeçmiş olanlar da var, onlara 
‘Saniyasin’ denilir.  

1998 yılından bu yana Almatı bölgesi, Bereke köyünde bir “Şri Vrandavan Dham” 
Krişna Şuuru Cemaati Merkezi ve tapınağı bulunmaktadır. Orada Krişna’ya ibadet 
etmenin yanı sıra tarımsallık ve sığır gütmeyle uğraşırlar. Pazarları oraya düzenli olarak 
büyük bir veya iki otobüs dolusu bağlıları ziyaret ederler, orada dua ederler, şarkı 
söylerler ve özel yemek yerler.246 Şehir dışında, köylerde şehir günahlarından uzak bir 
yerde Krişna inananları dini hayatlarına gereken tüm şeyleri bulurlar. Günlük 
hayatlarında da canlılara zarar vermekten kaçınan Krişna inananları tabiatla sıkı bağ 
içinde yaşarlar.247 

 Vegeteryenlik bu dinde önemli bir ibadettir.248 Kendilerine ait Almatı’da 
Vegeteryenlik restoran bulunmaktadır.249 

Krişna Şuuru Cemaati Kazakistan’daki faaliyetlerinin idaresi Guru Maharadis 
Govindas (Şon O’Nil, ABD vatandaşı) tarafından yürütülmektedir.  

Sayılarının fazla olmamasına rağmen, halk içinde bunlar hemen göze çarparlar. 
Çünkü giysileri, şarkıları, hal hareketleri diğer sıradan insanlardan çok farklıdır. Bunlar 
sırayla sokağa çıkıp, prasadam250 dağıtırlar, oldukça ucuz fiyatta dini kitap satarlar, çoğu 
zaman da bedava dağıtarak, karşılığına da sadaka kabul ederler. Bu sadakalar da sadece 
yeni kitaplar yayınlamak için kullanılır. Krişna yayınevleri bu sayede ayakta 

                                                 
246 “Zaman-Kazakistan” gazetesi, No18, 2006 y. “Müslüman” Dini-İlmi-Kültürel dergisi, Sayı 5–6, 2006 yılında s. 7 
247 «Культура Неподвластная времени» Создание Межд. Общ. Созн.Кришны/, Шрила Харикеша Свами,   
     «Бхактиведанта Бук Траст» 1994, 30-б. 
248 «Культура Неподвластная времени» Создание Межд. Общ. Созн.Кришны/, Шрила Харикеша Свами,  
     «Бхактиведанта Бук Траст» 1994, 27-б. 
249 Abılay han sk., No 35, Almatı 
250 Prasadam – Krişna’ya takdim etmekle kutsallaşan yiyecek ve içeceklerdir. 
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durmaktadır. Krişna cemaatinin bağlıları bu işi sırayla ve gönüllü olarak yaparlar ve 
karşılığında herhangi bir ücret almazlar251  

Krişna Şuuru Cemaati üyeleri misyonerlik faaliyetlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere 
de yer vermektedir. Örneğin hapishane gibi yerlerde tebliğ yaparlar. Astana’da Veda 
kültürüyle yemek hazırlama şirketi açıldı. Ülkenin çeşitli yerlerinde devamlı şenlikler 
yaparlar. Her üç ayda bir belli bir konuda Hindistan’dan bir Guru gelmesi suretiyle 
konferans yapılır. 

Ayrıca Kazakistan’da Vaişnava cemaati bulunmaktadır. Vaişnava aynen Krişnailere 
benzeyen bir cemaattir. Onlardan farkı guruları ayrıdır ve dini öğretilerinde bazı ince 
ayrılıklar bulunmaktadır. Almatı’da ve Karağandı’da küçük grupları var. Kazakistan’daki 
toplam Vaişnavalıların sayısı (Bunlara Vişnucular da denilir) 10 kişi kadar inananı 
vardır.252 
 

7. Sri Chinmoy Merkezi 

Hinduizm’in bir kolu olan ‘Sri Chinmoy’ merkezinin kurucusu Hindu keşişi Sri 

Chinmoy’dur. Bengaliye’de 1931 yılında doğdu. 12 sene Aşrama ruhani merkezinde 

kaldı. 1964 yılında New-York şehrine gidip yerleşti ve orada kendi cemaatini kurdu.  

Sri Chinmoy sanat adamıdır. Onun 800’ü aşkın kitabı, 1000’in üzerinde resimleri 

var. Onun öğretilerinde müziğin özel bir yeri vardır.  Çeşitli aletler için yazılmış olan 7 

binin üzerinde dini şarkıları ve kompozisyonları var. Bu dinde meditasyonun özel bir yeri 

vardır. Meditasyonun en basit türü ‘Om’ ve ‘Tanrı’ sözlerini birkaç dakika tekrarlamak 

şeklinde mantra yapmaktır.  

Sri Chinmoy merkezinin barışçıl faaliyetleri de zikre şayan. 1970 yılından itibaren 

Sri Chinmoy Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde barış meditasyonu 

düzenlenmektedir. Dünyanın birçok yerinde Sri Chinmoy Barış heykelleri konulmuş. 

Barış köprüleri, barış ağaçları ve hatta barış kentleri yapılmıştır. 

1987 yılında bu yana iki yılda bir, 1996’dan itibaren her sene uygulanan Barış 
yürüyüşleri de ŞÇ teklifi ve desteğiyle başlatılıp, sürdürülmektedir. BDT topraklarında 
bu cemaat faaliyetlerini eski SSCB Cumhurbaşkanı M.S. Gorbaçev’in desteğiyle başlattı. 
Gorbaçev’in huzuruna iki kere davet edilen Sri Chinmoy Gorbaçev hakkında bir kitap 
yazdı.253 

                                                 
251 «Культура Неподвластная времени» Создание Межд. Общ. Созн.Кришны/, Шрила Харикеша Свами,    
«Бхактиведанта Бук Траст» 1994, 28-б. 
252 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 191–192; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 191–192 
253 Sri Chinmoy, Gorbaçev: “The Master Key of the Universal Heart”, Agni Pres, 1990. 
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Kazakistan’da Sri Chinmoy Merkezi 1994 yılında itibaren çalışmaktadır. Sayıları 
küçük 15–20 kişiyi geçmeyen cemaatleri Karağandı’da, Almatı’da, Astana’da ve 
Pavlodar’da bulunmaktadır. Cemaate üye olmak için Guru’dan özel icazet almak 
gerekiyor. Onun için bir anket doldurulup üye olmak isteyenin resimiyle birlikte ABD’ye 
gönderiliyor ve oradaki Guru karar veriyor. 

Cemaat özellikle gençleri şuurlandırmaya yönelik çalışır. Fakat buradaki şuur ahiret, 

cennet, Allah rızası için değil, bu dünyada başarılara ulaşma uğrundadır. Bütün 

Kazakistan’daki cemaatler zaman zaman Hindistan’a hacılık yaparlar.254 

 

8. Aum Sinrike 

Aum - âlemin yaratılşı, var oluşu ve yok oluşu anlamına gelen bir mantra adıdır. 

Sinri - hakikat demektir. Aum Sinrike neooryantalistlik dini teşkilattır. Görünüşte 

Budizm’i diğer dinlerle (özellikle Hıristiyanlıkla) birleştirme için kurulmuş ise de, 

aslında Budizm’in öğretilerini pekiştirmek için kurulmuş bir teşkilattır. Kurucusu Tidzuo 

Matsumoto daha sonra, muhtemelen 1987 Temmuzundan sonra, (hakikat ruhu, kutsal 

öğretmen ve Mesih anlamına gelen)Siyoko Asahara ismini aldı.  Esas amaç bu dinde 

Mahi Nirvana’ya ulaşmaktır. Vaftiz yapılır, Kutsal Kitaptan bazı ayetleri kullanıp, bazı 

ayetleri hiç kullanmazlar. Nitekim Yeni Ahitten sadece İnciller ve Vahiy bölümünü kabul 

ederler. 

Aum Sinrike BDT’den en çok Rusya - Moskova’da çalışmalarını sürdürmektedir ve 

Kazakistan’da Moskova’daki Aum Sinrike mezhebinin şubesi olarak kayıt olunmuştur. 

“Mayak” kanalında radyo programlarını her gün yayınlarlardı. Dini liderlerinin 

tutuklanmasından sonra hareket dağıldı. Fakat Rusya’da Çambala Kulübü’nün ve Aum 

internet sitesinin hala bulunması bu cemaatin faaliyetlerini tamamen durdurmadığına 

delalet etmektedir. Kazakistan’da ise bu cemaatin faaliyetleri sadece misyonerlerin gelip 

gitmesiyle ve S. Asahara’nın eserlerini getirmek suretiyle olmaktadır.255  

 

9. Transandantal Meditasyon 

Transandantal Meditasyon Hinduizm’in Veda mektebinin bir koludur. Kültün 

kurucusu Maheş Brasad Varna, 1956’dan itibaren kendisine yüce felsefeci manasında 

                                                 
254 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 195–196;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 195–196 
255 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 204; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 204 
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Maharişi lakabı verilmişti. Her ne kadar kendilerinin bir dinden ziyade beden ve akılı 

geliştirme tekniği mektebi olarak tanıtmaya çalışsalar da aslında insanla Brahma’yı 

meditasyon yoluyla birleştirmeye çalışan bir din olduğu ortadadır.  1977, 1978’de ABD, 

Philadelfiya’da yapılan mahkemede bu, delillerle ispatlandı.  

Kazakistan’da Transandantal Meditasyon cemaati Adalet Bakanlığınca “Maharici 

Veda Yardım Vakfı” 256 adıyla dini değil bir sosyal dernek olarak kayıt olmuş. Bunun 

sayesinde Transandantal Meditasyon cemaati ülkede okullarda ve yüksek eğitim 

teşkilatlarında tebliğ yapma imkânını elde ettiler.257 

 

10. Teosofi 

Bu dini hareketi Helena Petrovna. Blavatsky (1831–1891) isimli Rus asıllı bir hanım 

kurmuştur. Teosofi terimi Yunanca’da “Tanrısal Hikmet” anlamına gelmektedir ve eski 

doğu tanrı isimleri ile sıkı bağı bulunmaktadır. Örneğin Hermes Trismegist, Buda, Osiris, 

Orfey vs..258  Teosofik hareketlerden Kazakistan’da henüz sadece iki akım 

bulunmaktadır. Onlar: İsida tapınağı ve Ulu Beyaz Kardeşlik (diğer adı ‘Umumi ve 

Bayramlaşan Kilise’) 

Küçük bir İsida Tapınağı cemaati Aktöbe’de bulunmaktadır. Kendi tüzüğünü 

kaydettirme talebinde bulunduysa da bunlar henüz resmi statü alamadı.259 

 

 

11.  Beyaz Kardeşlik 

Bu Hıristiyanlık cereyanı Marya Bakire Mesih (Marya Tsvigun) ismiyle yakından 

ilişkilidir.  1993’te Kiev şehrinde yüzlerce Beyaz Kardeşlik bağlıları kendi liderleri 

Marya Bakire Mesih’in semaya yükselmesine ve ahir zaman alametine tanıklık etmek 

için toplandı. BDT’de büyük skandallar yer aldı. Gençler evinden kaçıp bu harekete üye 

olmaya başladı. Bu cereyanla mücadele etmek için hatta özel komite bile kuruldu. 

Cereyanın kurucusu Donbassa şehrinden sıradan komünist kütüphaneci Marya 

Tsvigun ile kocası Yuriy Krivonogov. Bunlardan ilki kendini Canlı Tanrı ilan ederken, 

                                                 
256 Благотворительная Ведическая Организация Махариши 
257 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 193–194; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 193–194 
258 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 171; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 171 
259 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 174; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 174 
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ikincisi peygamberlik iddiasında bulundu. Yeni cereyanın bağlıları beyaz giysiye 

büründüler. Beyaz kardeşlik ismini de buradan aldılar.  

Kendilerini yeni Hıristiyanlık ilan eden bunlar, Kutsal Kitabı tamamen geçersiz 

sayıp, inanç esaslarını “Marya Bakire Mesih’in Kutsal Kelamı” eseri üzerine bina ettiler. 

Eski ve Yeni Ahit’ten sonra bir nevi üçüncü ahit getirmiş olan Bakire Marya Mesih 

günahlar içinde batan dünyayı iyice yaklaşmış olan zaman sonu ile uyarmak için 

gelmiştir.260  

Bu cereyanın özellikle XX. asrın 80’li, 90’lı yıllarında aktif bir faaliyetleri vardı. O 

seneler SSCB’de, daha sonra BDT’de büyük şehirlerde Marya Bakire Mesih’in resimi 

bulunan plakalar çoğalmış, kıyametin iyice yaklaştığına dair uyarılar içeren tebliğ 

sahifeleri dağıtımı çoğalmıştı. Toptan intihar etme teşebbüsleri de bu cemaate aittir. 261 

Beyaz kardeşliğin iman esasları eski ahit, yeni ahit, bazı apokrif İnciller, E. Rerih’in 

“Agni Yoga” eseri üzerine kurulmuştur. Buna ilaveten Marya Bakire Mesih’in kendisine 

vahiy edildiğine inanılan ‘Son Ahit’ kitabı da kutsaldır. 

24 Kasım 1993 yılında Beyaz Kardeşler ‘fohatizasyon’ yani ruhani varlığa 

dönüşeceklerdi ve diğer insanlar için kıyamet olacaktı. Fakat 1993 yılında ne kıyamet 

oldu, ne de ruhanileşme gerçekleşti. Hareket lideri dünyanın annesi Mariya Bakire Mesih 

(M. Tsvigun) yandaşlarıyla birlikte Ukrayna hapsine atıldı. Bazı liderler kutsal 

davalarından vazgeçti. Çok az sayıda kalan bağlılarının faaliyetleri zaman zaman 

Kazakistan’a belli bir sürelik gelip gitme şeklinde olmaktadır. Dini edebiyatları piyasada 

çok nadir satılmaktadır.262 

 

12. İvanovculuk 

Dini mistik bir hareket olan bu cemaatin kurucusu İvanov Porfiriy Korneeviçtir 
(1898–1983). 25 Nisan 1933 yılında ona Kutsal Ruh’un girdiğine inanılır. O andan 
itibaren o, Hıristiyanlıktaki Baba Tanrının bedenleşmiş ruhu gibi oldu. Esas dini öğreti 
insanla tabiatın birliği etrafındadır. Temiz havaya çıkarak soğuk suyla yıkanmak suretiyle 
kemal sıhhate ulaşmak amaçlanır. Haftada bir oruç tutarlar. Her ne kadar bağlıları bu 
cemaati dini bir cemaat olarak görmüyorlarsa da, yıkanmadan önce belli bir nefes alma 
                                                 
260  «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 150-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 150 
261 "Внутренний Свет» - еженедельник… для прямого контакта между Великим Белым Братством и Их   
     учениками отовсюду». –Т.20. Декабрь, 2000 г. № 25 (на шести страницах). 
262 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 176; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 176 
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hareketleri yapılarak: “Öğretmen, bize güç ver, bize enerji ver, bize sıhhat ver!” 
sözlerinin söylenmesi dini bir ayine benzemektedir. Ayrıca liderleri olan İvanov’un ebedi 
yaşayacağına ve hiç ölmeyeceğine inanılmaktadır. 

Her sene 25 Nisan’da öğretmenin gafletten uyanış günü kutlanmakta. Hacılık yeri 
olarak Verhnıy Kondryuçi’deki İvanov’un eski çiftliği ve onun yanındaki Çuvilkin tepesi 
ziyaret edilmektedir. 

Hava, su ve yer unsurlarını kullanarak insanların gelecekte ölümsüzlüğe 

ulaşabileceklerine, tanrılaşabileceklerine inanan İvanov’cuları Rus Ortodoks Kilisesi 

müşrik ve kâfir olarak görmektedir.  

Kazakistan’da İvanovculuk XX. asrın 90’lı yıllarından itibaren ortaya çıktı. 

Herhangi teşkilat kurmadıysalar da Kazakistan’ın her tarafında üyeleri bulunmaktadır. 

Televizyondan soğuk suyla yıkanmayı bir tedavi usulü olarak reklâm yapmaktalar. Bazı 

insanlar bunun sapık inançlı bir dini cereyan olduğunun farkında olmadan üye olup, aynı 

zamanda kendi geleneksel inancını devam ettirmektedir.263 

 

13. Satanizm 

Şeytana tanrılık atfederek, ona tapınma şeklinde ortaya çıkan, 17. yüzyılda 

teşkilatlanan ve Hıristiyanlık başta olmak üzere tüm dinlerdeki tanrı anlayışına bir 

başkaldırıyı temsil eden Satanizm sapık bir harekettir.264 XIX asırdan itibaren Satanizm 

faaliyetinin canlandığı görülmektedir.265   

Kazakistan’da Satanist gruplar birkaç bölgede bulunmakla beraber Almatı şehri ve 

Saran şehrinde (Karağandı bölgesi) belirgin bir şekilde çalışmaktalar. Resmi olmayan 

bilgilere göre ülkede bağlılar sayısı her birinde onlarca insandan yüze kadar varan 5 

satanist cemaat bulunmaktadır. Onların içindeki sadece Saran şehrindeki Satana kilisesi 

resmi statü almak için talepte bulunduysa da gerekli evrakları tamamlayamadıkları için 

idareden henüz olumlu cevap alamadı. Bu cemaatin bağlı sayısı toplam 100 kişi 

civarında. Onların üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Kazakistan’da Satanistlerin 

yönetim merkezi bulunmamaktadır. Fakat böyle bir merkez Rusya’da var. Orada devamlı 

toplantılar yapılır, belli yerlere satanist prensini atama törenleri yapılır..  

                                                 
263 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 214; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 214 
264 Ahmet Güç: “Satanizm”, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,   Ankara 2004, s. 48–49 
265 Ahmet Güç, a.g.e. s. 67 
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Oldukça gizli yapıldığı için Şabaş’ın (dini ritüelleri) uygulanma biçimi net belli 

olmamakla birlikte bazı ritüel sonuçları bize zaman zaman ulaşmaktadır. 1994 yılında 

Almatı’da Moskova mahallesinde iki delikanlı bir mektup bırakarak intihar etti. 

Mektubun tam metni şöyle: “Biz Satana’ya gidiyoruz, beraber dünyayı yöneteceğiz!”.  

Aralık 1995 yılında benzer olay oldu. Bu sefer mektup yoktu. Fakat cenaze törenine 

intihar edenin satanist arkadaşları gelerek cenazeyi kendi ritüelleriyle tamamlamışlardı.  

20 Mayıs 1997 yılında gecesinde Almatı bölgesi Burunday kenti’nin mezarlığına 

saldıranların satanistler olduğu sanılmaktadır. Onlar 20 haçı devirip, 87 tane mezar 

taşlarına pislemişlerdi. 

Mayak radyo kanalının verdiği haberlere göre 25 Temmuz 1997 yılında Tula’da 

(Rusya) satanistlik ritüelle öldürülen üç kişinin davası neticelenip sekiz delikanlı ve 

başkanları olan 72 yaşındaki bayan tutuklandı. 22 Haziran 2002 yılında Teslis gecesinde 

Tver’de Bobaçevskiy mezarlığında 1 sene önce defnedilmiş olan bir genç kızın mezarını 

açarak ritüelle kafasını kesmişlerdi. 

Kazakistan’da Satanistlere bazı cinayetler zaman zaman atfedildiyse de 

delillendirilmediği için kaydetmedik. Satanist cemaattekiler ve özellikle kadınlar 

genellikle falcılık, yıldız kehanetleri, büyü ve sihirle uğraşırlar. İlan gazetelerinin hemen 

hepsinde bu tür kehanetçilik hizmeti veren şahısların ilanlarına çok rastlanır. Son 

zamanlarda bu tür işlerin iyi para kazanma yoluna dönüştüğünü de zikretmek gerekir.266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 220; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 220 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAZAKİSTAN’DA DİNİ MAKAMLARIN MİSYONERLİK 

FAAİYETLERİNE YÖNELİK TUTUMU 

 

1. İSLAM’DAKİ TEBLİĞ KURUMU 

Hıristiyan misyonerliğinden farklı olarak İslam’daki tebliğ ve irşat çabalarının 

temel amacı, Kuran’da ifade edildiği gibi267 İslami öğretilerin insanlara duyurulmasıdır. 

Hz. Peygamberin yaşamından itibaren Müslümanlar, sadece İslam’ı insanlara ulaştırmayı 

hedeflemişlerdir. Bu doğrultuda Kuran, çeşitli ayetlerinde Hz. Muhammed’e (ve onun 

şahsında Müslümanlara), görevinin yalnızca duyurmak olduğunu, insanların inanıp 

inanmamaları konusunun ise Allah’la insanlar arasındaki bir şey olduğunu hatırlatmıştır. 

Nitekim Müslümanlar yaklaşık 1400 yıllık İslam tarihi sürecinde yüzyıllarca 

egemenlikleri altında kalan bölgelerdeki gayrimüslimleri  “ne yapıp edip 

Müslümanlaştırmaya” çalışmamışlar. ; onlara tabi ki İslam’ın inanç ve değerlerini 

anlatmışlar, fakat inanıp inanmama konusundaki tercihi kendilerine bırakmışlardır. 

Burada uzun İslam tarihi boyunca buna aykırı davranışların hiç olmadığı söylenemez. 

Mutlaka zaman zaman bazı yerel yöneticilerin kişisel tutumlarından kaynaklanan ve 

gayrimüslimlere karşı İslam’ın öngörmediği şiddeti ve takibatı içeren sıra dışı 

uygulamalar olmuştur. Ancak bütün İslam tarihi dikkate alındığında bu sıra dışı olayların 

son derece münferit hadiseler olarak kaldığı, aksine Müslümanların genelde İslami 
268prensipler çerçevesinde egemenlikleri altındaki halkları her halükarda 

Müslümanlaştırmayı değil, onlara iyi ve doğru olduğuna inandıkları prensipleri tebliğ 

etmeyi ön plana çıkardıkları anlaşılmaktadır. Nitekim bu nedenle olsa gerek, uzun süre 

Müslüman egemenliğinde kalmasına rağmen Hindistan genelin inancını oluşturan Hindu 

kimliğinden soyutlanmamıştır. Yine bu nedenle, yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde 

kalmasına rağmen Balkanlar, Yunanistan, Ege adaları ve diğer bölgeler, Hıristiyan 

kimliğini kaybetmemiştir. Zira Müslümanlar, egemenlikleri altında yaşayan bu 

gayrimüslim insanlara, İslam’ı tebliğ etmekle birlikte, geniş bir hoşgörü ve inançlarına 

saygı göstermişler, onları Müslümanlaşmaları konusunda zorlamamışlardır. 

                                                 
267 Maide süresi, 67. 
268 Şinasi Gündüz ve Mahmut Aydın, “Misyonerlik”, ‘Dinsel Öğretilerin Tebliği ve Misyonerlik’, Kaknüs Yay.,     
      İstanbul 2002, s.18 
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2. İSLAM’DA DİNSEL İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

Kendi inanç ve değerleri doğrultusunda her inanç mensubunun, dinsel bir 

yükümlülük olarak gördüğü, inancını diğer insanlara anlatması veya inandığı hakikat ve 

kurtuluş anlayışını ötekilere aktarması, bunlarla insanları aydınlatması, diğer inanç 

sistemlerine veya değer yargılarına saygı göstererek yapılması durumunda, inanç ve ifade 

özgürlüğünün en temel gerekleri arasındadır. İnsanların inanç ve değerlerini serbestçe 

yaşayıp ifade etmelerinin en temel insan hakları arasında olduğu, düşünce, din ve vicdan 

özgürlüğü hakkını teminat alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle de 

vurgulanmaktadır. Farklı inanç ya da düşünce sistemlerine sahip olan insanların 

inandıkları değer yargılarını ya da düşüncelerini başkalarına açmaları, değerlerini 

başkalarıyla konuşup paylaşmaları veya görüş alış verişinde bulunmaları, insanlar arası 

diyalogun gelişmesine katkıda bulunacak insanların kendi inanç ve değerlerinin 

doğruluğunu test etmelerine ve hakikatin daha sağlıklı bir zeminde tartışılmasına imkân 

sağlayacaktır. Nitekim inandığı doğruları başkalarıyla paylaşmak bağlamında “kendisi 

için istediğini başkası için de istemek ve kendisi için istemediğini başkası için de 

istememek” birçok dinsel geleneğin öğretilerinde yer verdiği bir altın kuraldır.  

Bu çerçevede Kuran diğer inanç bağlılarına diyalog kapısını sürekli açık tutmakta 

ve onlara Tevhit inancı temelinde bir arada olmayı teklif etmektedir.269 İslam, 

Müslümanları hakikatin ifadesi ve kurtuluşun yegâne yolu olarak gördüğü Tevhit ilkesini 

bütün insanlara iletmekle ya da kurtuluşun vesilesi olan bu doğru’yu diğer insanlarla da 

paylaşmakla görevlendirmekte ve bu çerçevede “hakkı ve sabrı tavsiye etmenin”270 veya 

“iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmanın”271 zararda olmayan insanların özellikleri 

olduğunu vurgulamaktadır. 

Dolayısıyla, Hıristiyan inancına bağlı olanların da kendi inandıkları değerleri 

yaşamaları ve bunları diğer insanlara anlatmaları inanç özgürlüğü bağlamında doğal bir 

haktır. Bu hakkı sadece Hıristiyanların çoğunluk olarak bulundukları ülkelerde değil 

azınlık olarak yaşadıkları bölgelerde de kullanmaları son derece doğaldır. Hıristiyanların 

Müslümanların çoğunluk olduğu toplumlarda dinlerini serbestçe yaşamalarına, sosyal ve 

                                                 
269 Ali İmran 64 
270 Asır süresi, 3 
271 Ali İmran süresi, 104 
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kültürel ortamda kendilerini ifade etmelerini ve inançlarını anlatmalarına İslam inancının 

her hangi bir yasak koyması söz konusu değildir ve olamaz da. Zira İslam, inançlara 

saygıyı ön plana çıkaran ve inanç ve ifade özgürlüğüne önem veren bir dindir. 

Fakat Hıristiyan Misyonerliğinin sıradan bir tebliğ olmaması, insafsız taktikler 

kullanan bir hareket olması nedeniyle ona karşı mücadele etmek son derece zaruri bir 

iştir.272 

 

3. KAZAK DİNİ İDARESİ’NİN FAALİYETLERİ 

3.1 Dini İdarenin Genel Çalışmaları 

1943 yılından bu yana Özbekistan, Buhara şehrindeki Orta Asya Diyaneti’ne bağlı 

olarak çalışan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi 1990 yılından itibaren bağımsız 

çalışmalarına başladı. 2000  yılında  KMDİ içinde: Camiler işi bölümü; Şeriat ve İslam 

hukuku bölümü; Uluslararası ilişkiler; Hacılık, Vaaz ve Eğitim Bölümü, Cami İnşaatı 

Meseleleri Bölümü ve Fetva Bölümü açıldı. Bu tarihten itibaren İslami faaliyetler biraz 

canlılık kazanmış durumdadır. Eski camilerin restorasyonu, yenilerinin inşaatına devam 

edilmektedir. Hususen 1999 yılında Almatı’da 3 binin üzerinde insan alabilecek BDT 

çapında en büyük camilerden biri olan büyük mescidin inşaatı tamamlandı. 273 

Diyanetin verdiği bilgilere göre Kazakistan’da 24 çeşitli milletten oluşan 11 milyon 
Müslüman bulunmakta ve ülkenin 65%-ini oluşturmaktadır.  

Ocak, 2003’te Kazakistan’da yine Diyanetin verdiği bilgilere göre 1652 mescit (bu 
rakam fikrimizce pek doğru gözükmüyor; bizce ülkede 3 binin üzerinde mescit 
bulunmaktadır. Onlardan 1600’ü aşkını resmi kayıtlıdır) bulunmaktadır.  

Hemen hemen tüm mescitlerde hem çocukları hem büyükleri temel İslami bilgilerle 
tanıştırmak amaçlı kurslar hizmet vermektedir. Kazakistanlı mollalarla birlikte Arap, 
Türk öğretmenler de çalışmaktadır.  

Orta dereceli dini eğitim medreselerde verilmektedir. Ülkede 20’nin üzerinde 
medreseler bulunmaktadır. Onların en büyükleri Merke kentinde (erkekler bölümü); 
Lugovoye kentinde (kızlar bölümü); Atırau, Çimkent, Taraz, Cezkazgan, Talgar ve 
Almatı şehirlerindedir.  

                                                 
272 Şinasi Gündüz ve Mahmut Aydın, “Misyonerlik”, ‘Dinsel Öğretilerin Tebliği ve Misyonerlik’, Kaknüs Yay.,     
      İstanbul 2002, s.18-19. 
273 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 128-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 128 
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Yüksek eğitim Mısır ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin Almatı’dan ortaklaşa açtıkları 
“Nur Mübarek” Üniversitesinde verilmektedir. Açılışı 20 Haziran, 2001’de yapıldı. 274 

2003 yılında İmamların bilgilerini kontrol amacıyla Diyanet tarafından İmamları 
Tehil Enstitüsü açıldı.  Enstitüden her 4 ayda bir 50 civarında imam-hatip mezun 
olmaktadır.  

2005 yılında Çimkent şehrindeki Kazak-Kuveyt Üniversitesinin “Arap dili ve 
İlahiyat” Fakültesi kapatıldı.  

2005 yılında yine Çimkent’teki Kazak-Arap Üniversitesinin “Arap dili ve İlahiyat” 
Fakültesi kapatıldı. 275 

Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesinde İlahiyat bölümü 

bulunmaktadır.  

Ülkenin Diyanet faaliyetleri genelde dini terbiye, hayır ve medrese eğitiminden ileri 

gidememektedir. Çünkü din devletten ayrıdır kanunu İslam’ın siyasi, ekonomik ve diğer 

sosyal problemlere çözüm bulmaya yardımlaşmasının önünü kesmektedir.  

1977 yılından bu yana “İslam Âlemi” adlı Kazakça ve Rusça olarak yayınlanan 

dergi 2000 yılı itibarı ile “İslam jane Örkeniyet” adlı gazete olarak yayınlanmaya başladı. 

Tirajı 5 bin adet olan  “Nur Şapağat” gazetesi yayınlanır. Çok nadir olmakla beraber 

din adamlarımız çeşitli resmi gazete ve dergilerde makale yazıp, radyo ve televizyon 

kanallarında programlara davet edilmektedir. Hacılar sayısı da her geçen yıl artmaktadır. 

Örneğin 2002’de 300 Kazakistanlı hacıya gitmişti. 2007 yılında bu rakam 4000’i buldu.  

Kazakistan’da Diyanet’in faaliyetleri yanında Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap 

Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Pakistan vb. İslam ülkelerinden gelen İslam din adamları da 

faaliyet göstermektedir. Bunların bazıları ne devlet ne de diyanet tarafından izin almadan 

bir şirket veya kültür merkezi adı altında çalışmaktadır.276 

 

 3.2 Dini İdarenin ve Müslüman Aydınlarının Hıristiyan Misyonerliğine Karşı 

Tedbir ve Çalışmaları 

Misyonerlik faaliyetler karşısında Kazak Dini İdaresi’nin halkı aydınlatmaya 

yönelik çalışmaları yok denecek kadar azdır. Diyanet tarafından 2 ayda bir yayınlanan 

                                                 
274 ҚМДБ басты іс-шаралары (KMDİ genel faaliyetleri) Almatı 2006, s. 45 
275 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 34;  V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 34 
276 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 35–36; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s. 35-36 
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İman dergisinde, ayda bir yayınlanan “İslam jane Örkeniyet” gazetesinde bazı müstakil 

makaleler yayınlanmıştır.  

Bu konuda daha çok özel şahıslar ve yerel basın-yayın çalışanları diyanet 

memurlarından daha aktif mücadele veriyorlar. 

Onlardan özellikle Murtaza Bulutay isimli şahısın yazı ve makaleleri zikre değer. 

“Din jane ult” adlı kitabında misyonerlik konusuna direk veya dolaylı değinen, ilmi 

değerli birçok makale yer almaktadır. 

Onlardan en önemlileri: 

“Dini misyonerler başka ülkelerde bizim ülkede olduğu kadar serbest değillerdir” 

s.156 

“Katolikler Orta Asya’dan ne arıyorlar?”, s 161 

“Uyan, Kazak”, s. 164 

“Kazakların ve Orta Asyalıların milliyetini kimden korumalıyız?”, s. 167 

“Dini Birliksiz Milli Birlikten söz edilemez”, s. 185 

“Ulusumuzun köküne balta vuran misyonerler”, s. 197 

“Din serbestliğini getiren misyonerlerin devlet bütünlüğüne tehdit eden faaliyetlerini 

önlemek için özel program gerekiyor mu?”, s. 210 vs277. 

Ayrıca bu konuda devamlı yazı yazan gazete yazarları halkı genel olarak 

misyonerlerden sakındırmaya çalışmaktadırlar. Fakat onlar genel itibarıyla ilmi olmayıp, 

delilsiz söylentilerden ibarettir ve bazı özel olay ve hadiselere dayanılarak yazılır. Misal 

olarak şu makaleleri verebiliriz: 

“Sun Bok Im” Kazaklar için bir imtihan daha”, ‘Müslüman’ Dini, İlmi, Kültürel 

Dergisi, Sayı:3–4, 2005, s. 8 

“Haçlı sefer”, ‘Müslüman’ Dini, İlmi, Kültürel Dergisi, Sayı:3-4, 2006, s. 2 

“Mun’dan kaçarak Allah’ımı tekrar buldum”, ‘İman’ dergisi, Sayı:3-4, 2006, s. 20 

“Rusya Krişnacıları Neden Kovaladı”, ‘İman’ dergisi, Sayı:5–6, 2006, s. 23 

“Krişnacılar Kazak yerinden kovulacak mı?”, ‘Kazakistan-Zaman’ gazetesi, 

Sayı:18, 2006 

                                                 
277 Мұртаза Бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006.  
      Din jane Ult, Murtaza Bulutay, “Arıs” yayınevi, Almatı, 2006. 
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“Krişnacılar Mahkeme salonundan kazanarak çıktı”, Kamşat Tasbolatova, Türkistan 

gazetesi, Sayı 28, 14.07.2005 y. 

“Yehova Şahitleri”, ‘İslam Jane Örkeniyet’, Galımbek Tölegenoğlu, Sayı 10, Ekim, 

2005.  vs.  

İlmi konferans veya dini liderler toplantılarından henüz misyonerlik konusunda 

hiçbir etkinlik yapılmadı.  

 

4. KAZAKİSTAN’DA DİNLERE BAKIŞ 

1991 yılında özgürlüğüne kavuştuğundan beri inanç yönünden son derecede 

özgürlüğün tanındığı Kazakistan Anayasasının 22. maddesinde şöyle denilmiştir: 

“Herkesin insani değerleri konusunda özgürlüğe hakkı vardır”. 

Anayasanın 14. maddesinde de şöyle denilmiştir: “Cinsiyetine, sosyal durumuna ve 

makamına, milliyetine, soyuna, diline, dini inancına, mensup olduğu bölgesine veya 

benzeri herhangi durumları yüzünden kimseyi kınamak ve aşağılamak yok”. 

19. maddede şöyle denilmiştir: “Herkes kendisinin hangi millete, hangi partiye ve 

hangi dine ait olacağına kendisi karar vermeye ve bunları açıklayıp-açıklamamaya hakkı 

vardır”278 

Bununla birlikte Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi tarafından terör veya 
ayrılıkçı ve devlet karşıtı hareket olarak tanımlanıp yasaklanan tarikatların sayısı her 
geçen yıl artmaktadır. 2007 yılında bu listedekilerin sayısı 13’ü buldu. “El-kaide”; Doğu 
Türkistan İslam Partisi; Kürdistan Milli Kongresi; Özbekistan İslami Hareketi; “Esbat el-
Ansar”; “İhvanı Müslim”; “Taliban”; “Boz Gurd”; “Orta Asya Mücahitler Cemaati”; 
“Laşkarı Taiba”; “Sosyal Reformlar Cemaati”; “Hizbut Tahrir” ve son zamanlarda “Aum 
Sinrike” hareketleri bu listeye girdi.279 

2000 yılında Güney Kazakistan ilinde gizli Hizbut Tahrir teşkilatının dört üyesi 
tutuklandı. 

 2001 yılında Almatı’da, 2002 yılında Kentau şehrinde sahifeler dağıtan gençler 
tutuklandı.280 

                                                 
278 «Дінтану негіздері», Ғ. Есім; А. Артемьев; С. Қанаев; Г. Білəлова; Алматы, «Білім» 20003, 126-127-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2003, s. 126-127 
279 “Ислам жəне Өркениет” ‘İslam jane Örkeniyet’ КСД dini gazete No 1 (85), 1–15 Ocak, 2007 yılında s. 11 
280 “Экспресс – К” (Ekspres - k) gazetesi, Almatı 2002, 16 Nisan. ; İvanov s. 39–40 
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Ülkedeki “Tebliğ cemaatinin” de yasaklanan hareketler listesine girmemesine 

rağmen tehlikeli hareket olduğu söylenmektedir. Bu cemaat kendi bağlılarını Pakistan’a 

göndererek, orada İslami bilgi almalarını sağlar. 281 

2000 yılında Almatı ve Güney Kazakistan illerinde misyonerlik yapan 69 yabancı 

ülke dışına çıkartıldı. Onların içinde cihat çağrısında bulunan Mısırlı Muhammed Hafaca, 

Ürdünlü Muhammed Obeydat ve Kazak-Türk Üniversitesinin Türkiyeli öğrencisi Kadir 

Tu’ya ülkeden çıkartıldı.282 

 

5. KAZAK HALKI TARAFINDAN MİSYONERLERE KARŞI VERİLEN    

TEPKİLER 

Kazakistan’da İslam dininde canlı bir hareketlenme vardır. Fakat bununla birlikte 

Yehova Şahitliği, Krişna şuuru vb. geleneksel olmayan dinlerde de şehirlerde belli 

biçimde yayılma olayı müşahede edilmektedir. Bu tür mezheplerin bağlılarını özellikle 

gençlerin oluşturduğu görülmektedir. Bu cemaatlerdeki çokulusluluk geleneksel dinlerin 

bütünlüğüne bir ölçüde tehlike doğurmaktadır. Bu doğrultuda bazı milliyetçi aydınlar ile 

Müslüman liderleri memnuniyetsizliklerini açıkça belirtmektedirler. Bazı Kazaklar 

taklidi biçimde bağlı oldukları geleneksel dinleri olan İslam’ı terk ederek din 

değiştirmekteler. Bu tür olaylar yer aldığı zaman özellikle kırsal kesimde halk tarafından 

protesto ile karşılanmaktadır. Öyle ki köyün büyüklerinin din değiştiren Kazağın köyden 

çıkarılmasını talep ettiği olaylar da yer almıştır. Orta Asya ülkelerinden Kazakistan ve 

Kırgızistan’da din konusunda aşağı yukarı aynı durum müşahede edilmektedir. İslami 

bilgisi olmayanlar dahi başka dine giren Kazakları kınamakta ve milletini, dinini satan 

kişi olarak adlandırmaktadır. 283Kazak ünlü şairi ve aydını Muhtar Şahanov’un şu beyti 

bu tür insanlara söylenmiştir: 

Bu bir ruhi sakatlıktır 

Ve milletine ihanettir.. 

Fakat böyle inancından dönme olaylarının pek fazla olduğu söylenemez. 

Söylenenler de abartmadan başka bir şey değil. Örneğin Kazakistan’ın en büyük şehri 

                                                 
281 “Панорама” (Panorama), Gzt-Hft. Almatı 2002, 12 Temmuz. 
282 В. А. Иванов, Я. Ф. Трофимов;  cmp. 41; V.A. İvanov,  Y.F. Trofimov, a.g.e. s..41.... 
283 Durmuş Arık: “Küreselleşme Sürecinde Kırgızistan’da Misyoner Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme”, Dini   
     Araştırmalar, cilt 6, s.327 
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olan Almatı’da Krişna Şuuru tarikatı’nın bağlıları 150 kişi. Onlardan çok az bir kısmını 

Kazaklar oluşturmaktadır. Diğer din ve tarikatlarda daha da az veya aynı durum gözükür. 

Dolayısıyla Kazaklarda irtidad olaylarının çok olduğu söylenemez.284 Din 

değiştirenlerden bir kısmı da uzun zaman geçmeden, bu sefer de şuurlu bir Müslüman 

olarak İslam’a geri dönmektedir. Bu tür olaylarla ilgili Örneğin: “Moon’dan kaçarak 

Allah’ımı tekrar buldum” gibi başlıklı makale ve yazılar zaman zaman dergi ve 

gazetelerde yayınlanır.285  

Fakat yine de irtidad olaylarından hoşnutsuz olan Kazak aydınları her fırsatta 

Kazakistan’da dinlerin yayılmasının kısıtlanması konusunu ortaya atıyorlar. 

Özbekistan’da olduğu gibi misyonerlik faaliyetlerinin yasaklanmasını talep etmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 «Основы Религиоведения», Г. Есим; А. Артемьев; С. Канаев; Г. Билалова; Алматы, «Білім» 2007, 144-б. 
     “Teoloji esasları”, G. Esim, A. Artemyev, S. Kanayev, G. Bilalova, Almatı, “Bilim” Yay.,   2007, s. 144 
285 “Муннан Қашып Алламды Қайта Таптым” (“Mun’dan kaçarak Allah’ımı tekrar buldum”) ‘İman’ dergisi,     
      Sayı:3-4, 2006, s. 20 
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SONUÇ 

 

Misyonerlik günümüzde mensubu olduğu ülkenin, başka ülkeler üzerindeki 
emellerinin gerçekleştirilmesinde “öncü güç”, “istihbarat elemanı” olarak görev yapan 
görevliler olarak algılanmaktadır. Hem her şey ve her yol meşru görülmektedir. 

Bugüne kadar bazı rivayetlere göre 50 bin insanımızın vaftiz olunduğu 
söylenmektedir. Ama kesin bir rakamı kimse verememektedir. Özellikle kadınlarımızın 
vaftiz edilmesi Hıristiyanlar için büyük netice vermektedir. Çünkü bir kadının vaftiz 
olması otomatik olarak onun çocuklarının da kolayca vaftiz olacakları anlamına 
gelmektedir. Hıristiyanlığı kabul eden çok insanlarımızın kilise ayinlerinde ağlayarak 
akrabaları için dua ettiklerini, dini dua şeklindeki şarkıları derin bir ihlâs içinde 
söylediklerini gördük. Dolayısıyla sadece aldatma ve sinsi metotlar söz konusu değil. 
Etkili vaazlar verilebilmektedir. Tabii ki balı tatmamış olan insanlara şeker en tatlı gibi 
gelir. 

Misyonerler son zamanlarda köy halkını Hıristiyanlaştırmaya yönelik çalışmalarını 
da başlatmış bulunmaktadırlar. Bugün Kazakistan’ın aktüel konularından biri olan yetim 
ihracatları, yani dış ülkelere satılışı da misyonerlerin yetki alanı dışında kalmadığını 
düşünüyoruz. Çünkü dış ülkedeki yetimlerimizi evlat edinenlerin çoğu Hıristiyan 
misyoner aileleridir. Bugüne kadar 500 çocuk dış ülkelere ihraç edilmiştir. Gelecekte 
onların Kazakistan’ı vaftiz etmek için kullanılacağı da çok açıktır.286 

12 Aralık 2006’da başkentimiz Astana’nın 5 yıllığında hiçbir din mensubuna 
konuşma verilmedi. Fakat Vatikan’ın Astana’daki temsilcisi yarım saat konuştu.287  

Bazı Kazak aydınları farkında olmadan veya olarak Protestan misyonerlerin Kazak 
dini ve kültürü aleyhine konuşmasına izin vermektedir.   

Örnek için: Charles Weller Kazakistan El-Farabi Milli Üniversitesinde teoloji 
alanında bir kandidat tezi yapmış ve Kazakların 3 tane milli dini (Tengrilik, Hıristiyanlık 
ve İslam) olduğunu, hem 200–300 yıl önce Kazakların milli özelliklerini, örf-adetlerini 
kaybettiğini savunmuştur.288 Bununla birlikte Anayasamızdaki laiklik sözünü kaldırıp, 

                                                 
286 Мұртаза бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006;  Murtaza Bulutay, a.g.e. s.199–200 
287 Мұртаза бұлұтай, ‘Дін жəне Ұлт’ , Арыс баспасы, Алматы,  2006; Murtaza Bulutay, a.g.e. s.161–162 
288 Bulutay, Kazaktın Ulttığına Nuksan Keltiretin Dissertatsiyalarğa Аrkasanda Karsı Bolamız, Zan gazeti,   
     30.05.2006, No96(902), s.2 
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yerine İslam Cumhuriyeti diye yazmak gerektiğini, Ortodoks Hıristiyanlığı ile İslam’a 
gösterilen desteği diğer dinlere yapmamak gerektiğini dile getiren aydınlarımız da var.289  

 
Misyonerlikle mücadelede neler yapılabilir? 
Öncelikle tüm Hıristiyanları suçlamaktan kaçınılmalıdır. Sonra ülke çapında ciddi 

ve sistematik mücadele ele alınmalıdır. Bunları şöyle sıralamamız mümkündür: 
a. İslami bilgi artırılmalıdır: 
Bize göre misyonerin başarısındaki en belirleyici etken muhataplarındaki fakirlik 

değil, İslami bilgi eksikliğidir. Çünkü Orta Asya’nın en fakir bölgeleri kabul edilebilecek 
Tacikistan ve Afganistan’da misyonerler başarılı olamamaktadırlar. Ayrıca ekonomik 
sıkıntı sadece Kazakistan değil bölgenin hemen her ülkesinde bulunmaktadır. Ancak 
onların çoğunda İslami bilgi ve pratik yüksek olduğundan dolayı misyonerler halka nüfuz 
etmekte büyük güçlük çekmektedirler.  

Öyleyse zaten Müslüman olan halkın İslami bilgi düzeyi hızla yükseltilmelidir. Bu 
meyanda Kuran ve temel hadis kitaplarının yerli dillere iyi tercümelerinin yapılmasına 
süratle ihtiyaç vardır. Ayrıca özellikle misyonerlik faaliyetlerine karşı elemanlar 
yetiştirilmelidir.290 

b. Misyonerlik hakkında halkı aydınlatıcı yayınlar yapılamalıdır: 
Bir an için ekonomik kavramlarla düşünürsek, serbest Pazar ekonomisinde rekabet 

vardır ve müşteri en kaliteli ürünü en ucuz fiyata alır. Ancak ürünün kalitesi konusunda 
müşterinin aydınlatılması gerekir.  Bu açıdan kamuoyunun aydınlatılması için kitle 
iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Bölge ülkelerinin çoğunda kanal veya bir kanalda 
belli bir saat kiralanarak TV programları yapılabiliyor. Tıpkı Batılılar gibi Müslümanlar 
da biraz maddi fedakârlık yaparak halka İslam’ı anlatan programlar yapmalıdır. Bunun 
yanında etkili kalemlerle görüşüp, konunun hassasiyeti anlatılarak ve maddi bakımdan 
desteklenerek kamuoyunu aydınlatması istenebilir. 

c. Başka ülkelerle işbirliği yapılmalıdır: 
Bilindiği kadarıyla bölgede hala en etkili güç olan Rusya da Batılı misyonerlerin 

faaliyetlerinden rahatsızlık duymaktadır. Rusya Türkistan’ı arka bahçesi olarak gördüğü 
için orada oluşturulacak bir gayri Ortodoks Hıristiyan nüfus uzun vadede Rusya’nın 
menfaatlerine zarar verebilir. Her şeyden önce bölgede kendilerine rakip Hıristiyan bir 
cemaat oluşursa bu ileride başlarını ağrıtabilir. İkincisi Batı Avrupa’nın güdümünde 
                                                 
289 Bulutay, “Ult jane Din”, ‘Dini Ekspansiya jane Kazakstan’, s. 178 
290 Bulutay, Din ve Millet,  s.158 
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oluşacak bu Hıristiyan cemaat söz konusu ülkelerin bölgeye siyasi, ekonomik ve kültürel 
nüfuzuna zemin hazırlar. Böylece Batı Avrupa Asya’da iki asırdır devam eden büyük 
oyunda yeni ve önemli bir mevzi kazanır. Bu mülahazalardan hareketle Ruslar 
misyonerlerle mücadele konusunda Müslümanlara işbirliği teklif etmişlerdir. 1995’te 
Taşkent’te toplanan Uluslararası Din Adamları Kongre’sinde Rus Kilisesi misyonerlere 
karşı birlikte mücadeleyi önermiştir. Bu yaklaşımdan yararlanarak Batıdan gelen 
misyonerlere karşı Ruslarla işbirliği imkânları aranmalı ve geliştirilmelidir. 

d. Resmi kurumlar ve iktidarların tavırları netleşmelidir: 
Yukarıda değindiğimiz gibi misyonerler resmi kurumların kararsız tutumlarından 

yararlanmaktadırlar. Bu tutumun bir an önce netleştirilip ülke ve milletin bütünlüğünün 
en önemli yapı taşlarından olan halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olan 
İslam dini korunmalıdır. 

e. Aile güçlendirilmelidir: 
Geçiş dönemi adı verilen şu yıllarda Orta Asya büyük sosyal, ekonomik ve siyasi 

değişim hatta dönüşümlere sahne olmaktadır. Sovyet geleneğinin yıkılmasıyla birlikte 
toplum da yıkım ve çöküntüyle karşı karşıya gelmiştir. Dünyanın başka yerinde olsaydı 
belki de büyük sosyal patlamalar olabilirdi. Orta Asya’da bu olmamışsa bunun en önemli 
kaynağı Müslüman aile yapısıdır. Geniş Müslüman aile yapısında aile fertleri birbirlerini 
denetlemekte, gözetlemekte, desteklemektedir. Aile böylece dini, kültürü, toplumu, 
ekonomik çöküntüden korur.  

f. Misyonerlik faaliyetlerini izleme ve araştırma merkezlerine işlerlik 
kazandırılmalıdır: 

1996’da toplanan II. Avrasya İslam Şurası Sonuç Bildirisi’nde bu adla her 
cumhuriyette merkezler kurulması taahhüt edilmiştir. 291 Bu taahhüdün hayata geçirilip 
geçirilmediği merak konusudur. Eğer söz konusu merkezler faaliyete geçirilirse, 
buralarda toplanacak bilgiler ve oluşturulacak birimlerle misyonerlerle mücadelede yeni 
usuller ve teknikler geliştirilebilir. Bu merkezler bölge cumhuriyetleri Müslüman dini 
idareleri ile işbirliği yaparak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilirler. 

 

 

 

 

                                                 
291 Avrasya İslam Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,  ,  , Ankara, 1997, 14. 
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