XIX. YÜZ'YILDA NESTUR~ LER VE ~NG~L~Z M~SYONERL~K
FAAL~YETLER~~
SELAFIATT~N SATILMI~*
Giri~~
Osmanl~~Devleti'nde di~er gayrimüslim tebaan~n yararland~klar~~ bütün
ayr~ cal~ klardan yararlanan Nesturiler, din ve kültürlerini serbestçe
ya~ayabilmi~ler ve bu ho~görü ortam~ nda XVI. yüzy~ldan XX. yüzy~la kadar,
a~a~~~yukar~~ dört yüz y~l kadar, dinsel ve kültürel bak~mdan hiç bir
asimilasyona maruz kalmadan varl~ klar~n~~ sürdürebilmi~lerdir'. Osmanl~~ile
~ran devletleri aras~ndaki s~n~ r bölgesinde (Van-Musul-Urmiye üçgeni
aras~ nda) s~ k~~arak, XIX. yüzy~la kadar d~~~dünyadan ve uygarl~ ktan ayr~~
kalarak uzun bir tecrit dönemi ya~ayan Nesturiler, Kürt kabileler taraf~ndan
etraflar~~ çevrilmi~~vaziyette hayatlar~n~~ sürdürmü~lerdir. Bu dönemde
d~~ar~daki H~ ristiyan dünyas~ ndan, sadece kendilerini Katolik Kilisesiyle
birle~tirmek isteyen Frans~z misyonerler ile ili~ki kurmu~lard~ r2.
Nesturiler aras~ nda gerçekle~ tirilen misyonerlik faaliyetleri de~erlendirildi~inde, Bat~l~~ büyük devletlerin emperyalist politikalar~ = mevcudiyeti
görülür. O zamana kadar bir koruyucusu olmayan bu da~l~~ halk, yabanc~~
devletlerin ç~ karlar~ mn ön müfrezesi olmaya uygundur. Nitekim XIX. yüzy~l
dikkate al~ nd~~~ nda bu millet üzerinde gerçekle~ tirilen misyonerlik
faaliyetlerinin emperyalist giri~ imlere paralel olarak yo~unla~t~~~~görülür.
XVI. yüzy~lda patriklik tart~~mas~n~~istismar ederek Nesturileri parçalayan
Katolik misyonerler, onlar~~ tümden Roma Katolik Kilisesine ba~lama
çabas~nda olmu~lard~ r. Monroe Doktrini' nedeniyle do~rudan askeri ve siyasi
* Bal~ kesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Ara~t~ rma Görevlisi.
I Cihangir ~leri, "Osmanl~~ Devletindeki Nasturilerin Genel Durumu ve Nasturi ~syanlar~",
Sinyaniler ve Siiryanilik I, Haz. A Ta~~~n-E.Tanr~ verdi-C.Seyfeli, Orient Yay., Ankara, 2005, s.
141.
2 Aziz S. Atiya, Do~u l-hristiyanli~i Tarihi, Çev. Nurettin Hiçy~lmaz, Doz Yay., ~stanbul,
2005, s. 268-306.
3 Bir taraftan Avrupa devletlerinin ABD'nin yay~lma alan~~ olan Güney Amerika k~ tas~na
(~spanyol sömürgelerine) müdahalesini önlemek, di~er taraftan da Rusya'n~n Kuzey Amerika
k~tas~ ndaki (Alaska'daki) faaliyetlerine son vermek amac~yla be~inci ABD Ba~kan~~James Monroe'nun 2 Aral~ k 1823 tarihinde Kongreye sundu~u mesajd~r. ABD bu doktrinle Avrupa'n~n so-
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te~ebbüslerde bulunamayan ABD, Osmanl~~ topraklar~nda kendisine ekonomik, sosyal ve kültürel bir hayat alan~~olu~turmak için misyonerlerden faydalanm~~uri. Bu ba~lamda Amerikal~lar, Nesturiler aras~nda faaliyet gösteren
ilk Protestan misyonerler olmu~lard~r.
Nesturilerin ya~amakta oldu~u Osmanl~-~ran s~n~r bölgesinin, Kafkasya
ve Do~u Anadolu üzerinden Akdeniz'e inmek isteyen Ruslar~ n geçi~~
güzergâhlar~ndan biri olmas~~buraya stratejik bir de~er kazand~rm~~t~r.
Uzakdo~u'daki sömürgelerinin güvenli~ini sa~lamaya önem veren ~ngiltere,
Osmanl~~ve ~ran Nesturilerinin koruyuculu~unu üstlenerek bölgede daha
etkin bir politika gütmeye çal~~m~~ t~ r. Bu nedenle Canterbury
Ba~piskoposlu~una ba~l~~Protestan misyonerler vas~tas~yla bütün Nesturilerin
dini lideri, ayn~~zamanda Osmanl~~Nesturilerinin dünyevi lideri olan Nesturi
Patri~iyle5 ili~ki kurmu~~ve koruyuculuk için görü~meler yapm~~t~r. Bölgenin
kendisi için ta~~d~~~~önemden dolay~~Rusya ise özellikle XIX. yüzy~l~n son
çeyre~inde, Akdeniz'e ini~~yolunda kendisine engel olmak isteyen
~ngiltere'nin çal~~malar~n~~ilgi ve endi~eyle takip etmi~, konsoloslar~~ve ajanrunlar~na kar~~mamay~~taahhüt ederken Avrupa'n~n da Amerika K~talar~n~n sorunlar~na
kar~~mas~na ve ad~~geçen k~talarda sömürgecilik yapmas~na izin vermeyece~ini bildirmi~tir. ABD
bu politikas~n~, I. Dünya Sava~~~istisna olmak kayd~yla, Il. Dünya Sava~~'na kadar sürdiirmil~tür.
Daha geni~~bilgi için bkz: Fahir Armao~lu, 19. Yüzy~l Siyasi Tarihi (1789-1914), TTK. Yay., Ankara, 1999, s. 708-713.
Erdal Aç~kses. 'Türk-Amerikan Münasebetlerinin De~erlendirilmesi", Türkler, C.13,
Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002.5. 545.
Nesturilerin en yüksek ruhani lideri olan patrik, bu inanc~~benimseyen bütün Nesturilerin dini lideridir. Di~er bir ifadeyle, Osmanl~~topraklar~nda ya~ayan Nesturilerin yan~ nda Hindistan'da, Çin'de ve Iran'da ya~ayan Nesturiler de dini yönden Hakkâri.deki Koçanis köyünde
ikamet eden patri~e ba~l~~kalm~~lard~r. BOA., Y.PRK.DH.,9/26; Nesturilerin XVI. yüzy~lda Osmanl~~hâkimiyetine girmesiyle birlikte Nesturi Patri~i, ruhani liderli~ine ek olarak Osmanl~~topraklar~nda ya~ayan bütün Nesturilerin dünyevi liderli~ini de üstlendi. Bundan sonraki dönemde
patrik, Osmanl~~topraklar~ndaki Nesturi toplumu üzerinde otoritesi tarn~~lmaz bir lider konumundad~r. Atiya, a.g.e., s. 319; Patrikleri idaresinde ya~amlar~n~~sürdüren Nesturiler, idari olarak çe~itli zamanlar için Van, Erzurum, Hakkâri vilayetlerine ba~lanm~~lar, ancak pratikte ise
Hakkari Kürt Miri'nin iktidar~n~~kabul etmi~lerdir. Di~er bir ifadeyle Nesturilerin ve Kürtlerin
bir arada ya~ad~~~~bölgede, Ba~kale'de oturan Hakkari Miri hilkümdar. Nesturi Patri~i ise Mirin
derebeyi konumundad~r. Patrik, Hakkari Miri sefere ç~kaca~~~zaman ona silahl~~bir müfreze temin etme yükf~ mlillü~ündedir. Bunlara kar~~ n patrik, Hakkari Miri'nin kurullar~ na kat~lma
hakk~na sahiptir. Celile Celil, X/X. Yüzy~l Osmanh imparatorlu~u 'nda Kürtler, Çev. Mehmet
Demir, Özge Yay., Ankara, 1992, s.136; Hatip Y~ld~z, "Bedirhan Bey ve Nasturiler", Sinyaniler
ve S~l~yanilik 1, Orient Yay., Ankara, 2005, 165.
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lar~~vas~ tas~yla bir tak~m tedbirler almaya çal~~m~~~ve bir müddet sonra da
kendi misyonerlerini Nesturilerin ya~ad~~~~bölgeye göndermi~tir".
~ngiliz-Nesturi ili~kilerinin Ba~lamas~~
Nesturilere yönelik ~ngiliz misyonerlik heyetinin olu~turulmas~ ndan
önce, onlar~n yerle~ik oldu~u bölgelere ~ngiliz bilim adamlar~, gezgin, diplomat ve subaylar~ n~n yo~un ziyaretleri gerçekle~mi~tir. ~ngilizlerin Nesturiler aras~ndaki faaliyetlerine ba~lamas~, 1838'de "Christian Knowledge Society"nin misyoner Ainsworth ve Musul konsolos yard~ mc~s~~C.A. Rassam'~~
bölgedeki H~ ristiyanlarla ilgili ara~t~ rma yapmak üzere göndermesiyle
olmu~tur7.
Bu ara~t~ rma gezisi s~ ras~nda Ainsworth ile bir araya gelen Nesturi
Patri~i görü~menin ba~~nda çekingen davran~n~~t~n Patri~in çekingenli~i,
hem cemaatinin inanc~ ndan uzakla~t~ r~ lmas~~ endi~esinden hem de
Kürtlerden korkmasmdan kaynaklanm~~t~ r. Bu görü~menin Nesturi Patrikli~inin merkezi olan Koçanis yerine bir Ermeni köyünde
gerçekle~tirilmesi de Patri~in Kürtlerden çekindi~ine dair bir i~arettir. Netice itibariyle Ainsworth, Patri~i ~ngiliz misyonerlerin Nesturi Kilisesi mensuplar~n~ n sahip oldu~u medeniyet ve saf bilginin yeniden olu~turulmas~ na
hizmet edeceklerine inand~rm~~~ve onu i~birli~i yapmaya raz~~etmi~tir'''.
Önce ~ngiltere'nin Ba~dat'taki maslahatgüzar~~Reage, sonra da Ainsworth'un Nesturilerle ilgili yazm~~~olduklar~~kitaplardaki bilgiler, Anglikan
Kilisesi'ni Nesturiler üzerine misyonerlik faaliyetine sevk edecek tavsiyeler niteli~indedir. Bununla beraber ayn~~ y~l ~ngiltere hükümetinin iki ki~iyi "F~ rat
Ke~if Kollar~" ad~yla görevlendirerek, bölge üzerine ara~t~ rma yapt~ rmas~ ,
Nesturiler üzerine ilgiyi arurm~~t~ r".
Nesturi Patri~i 1842'de, kendilerine e~itim alan~nda yard~m edilmesi
için ~ngiltere'nin Musul konsolos yard~mc~s~~Rassam arac~l~~~yla Canterbury
Ba~piskoposlu~una ba~vurmu~tun Patrik, mektubunda Amerikan misyonerlerin kendilerine yard~ m etme çabalar~na ra~men durumlar~ n~ n kötü
Gabriele Yonan, As~l~- Soyk~r~m~, Çev. Erol Sever, Pencere Yay., ~stanbul, 1999, s. 39-57.
Tamga Yay., Ankara, 2000, s. 53; K.P. Matfiyef, As~~rlar ve
Modern Ça~da Asur Sorunu, Çev. Vahap Kelat, Kaynak Yay~nlar~, ~stanbul, 1996, s. 67-68.
8 Salahi R. Sonyel, The Assyrians of T~~rkey Victims of Majo~- Power Policy, TTK Yay., Ankara, 2001, s. 27-28.
Anzerlio~lu, a.g.e., s. 53; Matfiyef, a.g.e., s. 67-68.
7 Yonca Anzerlio~lu„Nasturi/er,
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oldu~unu belirtmeyi ihmal etmemi~ tir. Patri~in Amerikan misyonerlerini
gündeme getirmesi, misyonerler aras~ nda rekabet olu~turup ~ngilizlerden
daha fazla yard~ m sa~lama amac~ ndan kaynaklanmas~~ m~~ htemeldirl".
Patri~in bu iste~i ve daha önce zikredilen geli~meler üzerine papaz George
Percy Badger'in Nesturiler aras~ na gönderilmesi Canterb~wy ba~piskoposu
Howley ve Londra Piskoposu Blomfield taraf~ ndan uygun görülmü~türn.
1842 y~ l~nda Badger, Do~u Anadolu'daki Nesturiler üzerine çal~~mak
üzere patriklik merkezi Koçanis'e gitmi~~ve hemen e~itim çal~~malar~ na
ba~lam~~t~r. Badger, ilk gidi~inde Nesturiler aras~nda bir y~l kalm~~~ve masraflar~~ "Society for the Propagation of the Gospel (Incil Propaganda Toplulu~u)" ve "Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) (H~ ristiyan
Ö~retisini Geli~tirme Toplulu~u)" taraf~ndan kar~~lanm~~urr2.
Bedirhan Bey13 Vakaminda ~ngiliz Misyonerler
1842 sonbaharmda Kürtlerle Nesturiler aras~ ndaki gerginli~in zirveye
ç~ kt~~~~bir s~rada Nesturi Patri~ini ziyaret eden ~ngiliz misyoneri Badger, Nesunileri sadece Kürtlerden de~il, ayn~~zamanda Pau-i~e bask~~yapan Amerikal~~
misyonerlerden de tec~it etmeyi ba~arm~~t~ r. Badger, Patri~e yaln~z Osmanl~~
hükümetiyle ve Osmanl~ lar~n Bat~l~~miittefikleriyle ili~ki içinde olmas~~ tavsiyesinde bulunurken onu meydana gelmesi muhtemel olaylar hakk~nda
uyarm~~ ur. Bu tutum Nesturilerin Kürtlerle ili~kilerini kesmesini ima etmektedir. Bu nedenle Nesturi Patri~inin, Badger'i kona~~ nda a~~rlad~~~~bir
s~ rada gelen Bedirhan Bey'in iki elçisinin kendisiyle görü~me taleplerini ka") Patri~in Canterbury Ba~piskoposlu~una ba~vurusu Amerikan misyonerlerce k~nanm~~,
kendi faaliyetlerine ve bölgede H~ ristiyanl~~~n geli~mesine engel olabilecek bir hareket olarak
de~erlendirilmi~tir. Bu nedenle de onlar Patri~in ça~r~s~na kar~~ l~ k verilmemesini istemi~lerdir.
Bkz: Bilal ~im~ir, ~ngiliz Belgelerinde Osmanl~~Ermenileri (1856-1880), ÇeV. ~inasi Orel, Bilgi
Yay., Ankara, 1986, s. 89; Anzerlio~lu, a.g.e.. s. 53.
ii ilk mesle~i matbaac~l~ k olan Badger daha sonra kiliseye geçerek din adam~~olarak görev
yapmaya ba~lam~~t~r. Do~u Hindistan Kumpanyas~~nezdinde Bombay diyakozlu~u görevinde bulunmu~tur. Nesturiler üzerine faaliyetlerine ba~lamadan k~sa bir süre önce, 1835-1836 y~llannda
Beyrut'ta bulunmu~~olan Badger'in Arapça'ya Ukim olmas~~ve Ortado~u hakk~nda bilgi sahibi
olmas~~onun misyoner olarak seçilmesinde etkili olmu~tur. Bkz. Atiya, a.g.e., s. 311.
12 Sonyel, a.g.e., s. 28.
13 Bedirhan Bey, Cizre bölgesinde uzun y~llar devlet ad~ na yöneticilik yapan Azizi veya Azizan lakab~yla an~ lan aileden gelmektedir. Daha önce mütesellimlik (sancak yöneticili~i) yapan
Bedirhan Bey, II. Mahmut döneminde Redif askeri te~kilat~n~n kurulmas~yla "redif miralay~~
(albay~)" olmu~tur. Tanzimat'~ n uygulanmaya konulmas~yla Diyarbak~ r Eyaleti'ne ba~l~~olan
Cizre havalisinin bir k~sm~n~ n Musul Eyaletine ba~lanmas~~sonucu Bedirhan Bey Musul Valisi ile
sorunlar ya~amaya ba~lam~~t~r. ileri, a.g.~n., s. 161-163.
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bul etmemesi ~a~~ rt~c~~bir durum olmasa gerektir. Zaten Bedirhan Bey'in
elçileri de, Patri~in kendilerini kabul etmemesini onun yan~nda ~ngiliz misyoner Badger'in bul~mmas~yla aç~ klam~~lard~r. Bedirhan Bey'in elçisi Berçul,
1843 y~ l~ ndaki Nesturi-Kürt çau~mas~ ndan bir y~ l sonra kar~~la~t~~~~iki misyonerle konu~mas~nda, Badger'in Bedirhan Bey'in mektubunun içeri~ini anlad~~~ n~~ ve Nesturi Patri~ini, Kürt Miri'yle anla~ma yapmamas~~ gerekti~ine ve
her durumda ~ngiltere'nin yard~m gönderece~ine inand~ rd~~~ n~~ iddia
etmi~tir. Badger bu durumu kendi kitab~ nda do~rulam~~ur, fakat olaylar~~
k~smen de~i~ik yorumlam~~t~ r. Badger'e göre Kürt elçileri kar~~layan patrik,
kendisini parma~~yla göstererek, bu sebeple anla~ma yapmak istemedi~ini
bildirmi~tir. Badger patri~in kendisini göstermesiyle, o s~ rada ba~~nda Türk
fesi oldu~undan dolay~~Türklerin kastedildi~ini iddia ederken, Kürt elçiler,
Badger'in gösterilmesiyle bu topraklar~ n art~ k ~ngilizlere ait oldu~unun kastedildi~ini iddia etmi~lerdir".
~ngiliz misyoner Badger'in ba~ka bir ziyareti s~ ras~ nda ise Nesturi Patri~i
kona~a ~ngiltere bayra~~~çektirmi~tir. Bu olay Bedirhan Bey ve Hakkâri Miri
Nurullah Bey'in Nesturiler üzerine sald~ rmas~ ndan bir ay kadar önce
gerçekle~mi~tir. Kürt Beylerine bu ~ekilde meydan okuyan Patrik, arkas~ nda
büyük bir deste~in oldu~unu göstermek istemi~~ve e~er Nesturilerle Kürtler
aras~ nda ho~~olmayan bir durum ortaya ç~ karsa, ~ngiltere'nin Nesturilerle
yan yana mücadele edece~ini ima etmeye çal~~m~~t~ rir'. Misyonerler vas~ tas~yla
Bat~l~~ devletlere yönelen Nesturi Patri~i, ~ngiltere konsolosuna yazd~~~~mektuplar vas~ tas~yla, ~ngiltere'den askeri müdahale yoluyla destek istemi~tir.
Konsolos, Nesturi Patri~inin talebini reddetmemi~~ve mümkün oldu~u
ölçüde destek sözü vermi~tir. Bununla beraber Konsolos, isteklerini çok aç~k
olarak ifade eden Nesturi Patri~ine bir de ö~üt vererek, mektuplar~ n~~biraz
daha üstü kapal~~yazmas~m
~ngiliz misyonerlerin Nesturiler aras~nda faaliyetlerine ba~lamas~yla iki
Protestan misyoner grubu (Amerikan ve ~ngiliz misyonerler) aras~ nda büyük
bir rekabet ve birbirlerini kötüleme yar~~~~ba~lam~~t~r. Bu yar~~tan ~ngiliz misyonerler üstün ç~km~~lard~ r. Neticede Nesturi Patri~i ile Amerikan misyonerleri aras~ ndaki ~yi Ili~kiler yerini bir nevi dü~manl~~a b~ rakm~~t~ r. Nesturi
Patri~inde bu dü~manl~~~ n olu~mas~nda Amerikan misyonerlerinin önemli
Celil, a.g.e., s. 41-42; Yonan, a.g.e., s. 42.
~lhan Erdost, ~emdinli Röportaj~, ~stanbul, 1987, s. 69; Celil, a.g.e., s. 142.
16 Celil, a.g.e., s.140.
14

15 Muzaffer

Belleten C.LXXI, 42
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hatalar~n~n bulunmas~ n~n yan~~ s~ra ~ngiliz misyonerlerinin Patri~i Amerikan
meslekta~lar~na kar~~~k~~k~rtmalann~ n rolü büyük olmu~tur. Nitekim daha
Nesturi Patri~iyle gerçekle~tirdi~i ilk görü~mede Ainsworth, ele~tirdi~i Amerikan misyonerlerinin dinsel bilgilerinin ve havarilerle ba~lant~ lar~n~ n olmad~~~ n~, ibadet biçimlerini aç~ klamad~ klar~n~~ve ~ncil'i e~itim ve bask~~yoluyla yaymay~~ amaçlad~ klar~ n~~ söyleyerek onlar~~ küçük dü~ürmeye
çal~~m~~t~r17 . Zaten arkeolog Layard'~ n görü~leri de ~ngiliz misyonerlerinin
Amerikan misyonerlerine kar~~~tak~ nd~~~~dü~manca tutumunu ortaya koymaktad~ r:
"Mar ~emun" konu~ urken, Türk ve Kürt egemenli~ine k~yasla Amerikan misyonerlerine kar~~~daha sert bir tutum içerisindeydi. Ona cemaatini
medenile~tirmeye ve e~itmeye gayret edenlerin (Amerikan misyonerlerin)
Ortodoks H~ ristiyan toplulu~-undan ayr~lanlar oldu~unu ö~retmi~lerdi. Esef
duyulmas~~ gereken ~ey bunu ö~retenlerin ~ngiliz Kilisesi'nden olmalarly&
Buna göre Amerikan misyonerler dinen kabul edilmi~~doktrinleri benimsemeyen, gerçek iman~ n tüm ayinlerini ve kurallar~n~~reddeden ve Nesturileri
kendi ihanetlerine ortak etmeye çal~~an insanlar& Mal- ~emun'un korkular~~
er geç, onlar~ n araçlar~~ve e~itimleriyle dünyevi oldu~u kadar ruhani otoritesinin de tamam~yla sars~laca~~~kayg~s~na dayan~yordu...."".
1843 y~ l~ nda Nesturiler üzerine gerçekle~ en ve on bin civar~na Nesturi'nin hayat~n~~kaybetmesiyle sonuçlanan Bedirhan Bey liderli~indeki Kürt
sald~ r~s~n~ n birden çok sebebi olmakla birlikte en büyük sebebi, misyonerler
vas~ tas~yla Bat~~deste~ini elde etti~ine inanan Nesturilerin oldukça pervas~z
davranmaya ba~lamalan olmu~tur20.
Sonyel, a.g.e., s. 27-28.
Mar ~emun Patri~in unvan~d~r ve "Efendimiz ~emun" anlammdad~r. Veliahtlar patrik
olarak takdis edilince Simon (~emun) veya Mar Simon (Mar ~emun) unvan~n~~al~rlard~. Daha
geni~~bilgi için Bkz: BOA., Y.PRK.DH., 9/ 26; Atiya, a.g.e., s. 319.
19 Waide Jwaideh, Kürt Milliyetçili~inin Tarihi Kükenleri ve Geli~imi, ~leti~im Yay.,
Istanbul, 2004, s. 134-135.
20 Bedirhan Bey'in Nesturiler üzerine sald~nda bulunmas~ nda ba~ka sebepler de olmakla
birlikte en önemli sebep Nesturilerin Kürtlere kar~~~tutumlann~n de~i~mesidir. Patrik idaresindeki Tiyari a~ireti, mevkiine, nüfusunun çoklu~una ve en çok da misyonerler vas~ tas~yla Bat~l~~
Devletlerin destek vaatlerine güvenerek, 1843 tarihinde etraf~ndaki hem Kürt hem de Nesturi
a~iretlerine meydan okumaya ve tecavüzde bulunmaya ba~lam~~t~r. Hatta bu a~irete mensup
Nesturiler, yüzy~llard~ r süregelen gelene~in d~~~na ç~ karak, kaat ettikleri Bedirhan Bey'in emirlerini dinlemedi~i gibi onun adamlar~n~~da k~l~çtan geçirmi~lerdir. Nazmi Sevgen, "Kürtler"
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, C. 2, S. 12, Eylül 1968, s. 46; Bu a~iretin reisleri toplayabildikleri
kadar çok say~ daki askerle bir Müslüman köye sald~rarak ikisi seyyid olan elli civar~ nda
17

18
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Bedirhan Bey'in Nesturileri cezaland~rmas~ndan en çok menfaat elde
edenler ise ~ngiliz misyonerler olmu~tur. Olaylar~n geli~imini gözlemleyen
Badger ve arkada~lar~~Kürtlerden kaçan Nesturilere yiyecek, giyecek2 ' ve
para yard~ m~~ yaparak onlar~n yan~nda olduklar~~ mesaj~n~~ vermeye
çal~~m~~lard~r22. 1843'teki Kürt sald~ r~s~~sonucu Koçanis'ten kaçan Patri~in
Musul'daki ~ngiltere konsoloslu~una s~~~ nmas~~ ve misyoner Badger'in
yan~nda kalmas~~ da, ~ngiltere diplomatlar~~ve ~ngiliz misyonu ile Nesturi
Patri~i aras~ndaki ili~kilerin geli~mesine büyük katk~~sa~lam~~t~r23.
Patrik Abraham, Bedirhan Bey'in 1843'teki sald~r~s~ndan sonra Badger'e
yazd~~~~mektupta, Kürtlerin kendilerine kar~~~yeni bir sald~ r~~haz~ rl~~~~içinde
bulunduklarmdan bahsederek adeta ~ngiliz misyonerden medet beklemi~tir.
Nesturi Patri~i Ocak 1844'te Canterbury ba~piskoposuna ve Londra piskoposuna gönderdi~i ikinci mektubunda, Badger ve arkada~lar~n~n Kürtlerden
kaçan Nesturilere yard~m ettiklerinden ve kendileriyle ilgilenmesinden dolay~~ te~ekkürlerini sunarak, geri ça~r~lan ~ ngiliz misyonerlerinin
çal~~malar~n~~sürdürmesi konusunda ricada bulunmu~tur. Ayr~ca, durum sakinle~ti~inde Nesturi çocuklar~n~n yeti~mesi için okullar aç~lmas~~iste~ini dile
getirerek, ~ngiliz misyonerlere çok s~cak bakt~~~~mesaj~n~~vermi~tir". Fakat
Bedirhan Bey'in 1846 y~l~ nda Nesturiler üzerine gerçekle~tirdi~i ikinci
sald~ r~dan sonra Amerikan misyonerleri gibi ~ngiliz misyonerleri de geri
çekilmi~lerdir25. Böylece Nesturiler aras~ndaki ili~kiler uzun süreli~ine
kopmu~tur. Di~er bir ifadeyle ~ngiliz misyonerler, Nesturilerin kendilerine
en çok ihtiyac~~ oldu~u bir zamanda onlar~~yaln~z b~rakm~~lard~r. Misyonerlerden umdu~unu bulamayan ve Bedirhan Bey'in ikinci sald~r~s~ndan sonra
Urmiye'de on y~ l sürgün hayat~~ya~ayan Nesturi Patri~i Abraham, gerek bu
dönemde gerekse Hakkâri'ye döndükten sonra bütün misyonerlere kar~~~
Müslüman'~~ katleuni~ler, Müslümanlara ait birçok mal ve e~yalar~~ gasp etmi~ler ve kad~nlara zarar vermi~lerdir. Hatta köyün mescidini kiliseye çevirerek buraya bir kesi~~tayin etmi~lerdir.
Y~ld~z, a.g.m., s. 166; Yine ayn~~ y~l Tiyari Nesturileri Kürt beylerinden biri olan Ziver Bey'e
sald~r~da bulunarak onun yirmi adam~n~~ öldürmü~lerdir. Sonyel, a.g.e., s. 30-31.
21 Yonan, a.g.e., s.46.
22 Celil, a.g.e., s.143.
23 Anzerliofflu, a.g.e., s. 54.
21
Yonan, a.g.e., s. 44-46.
25 Anzerlioglu, a.g.e., s. 54.
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dü~manca tutum sergilemeye ba~lam~~t~r. Onun bu uzla~maz tavr~~ ölümüne
kadar devam etmi~tir2".
Nesturi Misyonu'nun Kurulu~u
1861 y~l~ nda Patrik Abraham'~ n ölümüyle patriklik makam~na geçen Revi!, Urmiye'de etkin olan Amerikal~~ misyonerlere kar~~~cephe al~ rken,
~ngiltere'ye ve ~ngiliz misyonuna kar~~~s~cak davranm~~ ur. Revil, patriklik
görevine geldikten k~sa bir süre sonra yazm~~~oldu~u dilekçe mektuplarla
önce 1863'te Kraliçe Viktorya'dan, sonra da 1867-1868'de hem Canterbury
Ba~piskoposlu~undan hem de Londra Piskoposlu~undan yard~m istemi~tir.
Son dilekçe mektupta elli üç Nesturi piskopos, papaz, diyakoz ve melikin 27
mührü ve imzas~~mevcuttur. Nesturi Patri~inin görünürdeki iste~i da~l~k
bölgede okullar kurulmas~~ için ~ ngiliz misyonerlerin gönderilmesidir. As~l
amac~~ ise ~ngiltere'nin korumas~ n~~elde etmektir. Bu mektuplar sayesinde
Nesturilerle ~ngilizler aras~ndaki ili~ kiler bir miktar ivme kazanm~~t~r. Ancak
Nesturilerin ~ ngiltere'den ve oradaki dini kurumlardan bekledi~i bu deste~i
alamam~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r ki, k~sa bir süre sonra Nesturi Patri~i
Rusya'dan da yard~ m istemi~ tir. Nesturi Patri~inin bölgede yar~~~içerisinde
olan devletleri birbirine kar~~~koz olarak kulland~~~~burada da
görülmektedir. Ayr~ ca Rus Ortodoks Kilisesinin bu tarihlerde henüz misyonerlik faaliyetlerinde bulunmad~~~~dikkate al~n~ rsa, Nesturi Patri~inin hem
~ ngiliz hem de Ruslar nezdindeki giri~ imlerinin politik oldu~u sonucu
ç~ kar~labilir28.
Daha önceden Amerikan meslekta~lanyla k~yas~ ya rekabet içinde olan
~ngiliz misyonerlerin kar~~s~na bu sefer Ruslar ç~ km~~t~r. Nesturi Patri~inin
1868'de Tiflis'teld Rus valisine mektup yollamas~~üzerine ~ngiltere konsolosu
Taylor, hükümetine yollad~~~~raporda Nesturilerin Ruslarla yak~nla~ma
içinde bulunduklar~n~ , durumlar~n~ n kötü oldu~unu, Kürtlerin bölgede birtak~ m huzursuzluklar ç~ kard~~~n~~belirterek sahip ç~ lulmaya muhtaç olduklar~n~, e~er ~ngiltere sahip ç~ kmazsa Ruslar~ n Nesturilere sahip ç~ kacaklar~n~~
26 Hacer Y~ld~r~m Foggo,4f~rm~z~~Püskül (1843s1846 Nesturi Katliam~ ), Chiviyazilari
Yay.,~ stanbul, 2002, s. 76; Yonan, a.g.e., s.42-43.
27 Genel olarak a~iret halinde ya~ayan Nesturilerde her kabilenin ba~~ nda bir melik bulunurdu. Halk~ n iç yönetiminde etkin olan ve patri~e dan~~manl~ k yapan melikler Patrik taraf~ndan seçilir, atan~r veya azledilirlerdi. Bkz: BOA., Y MTV., 69/77.
28 J.F. Coakley, The Church of the East and the Church of England A History of Archbishop of Canterbu~ y's Asyrian Mission, Clarendon Pres, Oxford, 1992, s. 55; Yonan, a.g.e., s. 5052; Sonyel, a.g.e., s. 70.
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belirt~ni~tir2". Konsolos Taylor, Patrikle Ruslar~n birlikte çevirmi~~oldu~u entrikalar~ n ileride Osmanl~~Devleti'nin ba~~ na büyük gaileler açaca~~n~~
dü~ünmü~tür. Osmanl~~ile Rusya aras~nda ç~kacak bir çarp~~mada Nesturilerin, Ruslar~ n Van bölgesine, oradan da Mu~~ve Diyarbak~ r'a sarkmas~na
yard~mc~~olabilece~i fikrindedir30. Bu dönemde ~ngiltere'nin, menfaatleri
gere~i Osmanl~~Devleti'nin toprak bütünlü~ünü koruma siyaseti takip etti~i
haurlanmal~d~ r. Foreign Office ile Diyarbak~r'daki ~ngiltere konsolos vekilinin 1846-1876 aras~ndaki yaz~~malannda da, Nesturilerin, Rusya'n~n korumas~~ alt~ na girebilecekleri tehlikesi önemle üzerinde durulan konulardand~r3'. Mart 1884'de ~ngiltere Van konsolos yard~mc~s~~H.C.A. Eyres de,
Canterbury Ba~piskoposunun 1881'de misyonerler göndermesine ra~men
Hakkâ~i'deki H~ristiyanlar~ n özellikle de Nesturilerin günden güne daha
fazla Rusya'n~n etkisine alt~na girdi~ine dikkat çekmi~tir32.
Nesturiler üzerindeki Rus ç~karlarm~n ~ngiltere'nin menfaatlerini tehdit
etmeye ba~lamas~ , Nesturileri Ruslara kapurmaktan endi~e eden ~ngilizleri
birtak~m çal~~malar yapmaya ve yap~lan ara~t~rmalar sonucu haz~rlanan raporlar do~rultusunda tedbir almaya zorlam~~t~ r33. Böylece ~ngiltere
hükümeti her Rus-Nesturi yak~nla~mas~nda Nesturiler üzerine daha yo~un
mesai harcann~ur3 '. 1868'den 1886'da kurulacak son ~ngiliz misyonuna kadar ili~kiler, ne tamamen kazand~~~~bu h~zla devam etmi~~ne de çok
zapfiam~~ur35.
Canterbury Ba~piskoposu Nesturilerin yard~ m talepleri kar~~s~ nda
a~~rdan davranm~~~ve ancak 1876'ya gelindi~inde Nesturiler hakk~nda daha
kesin bilgiler elde etmek amac~ yla Papaz E.L. Cutts'~~ya~ad~klar~~bölgeye
göndermi~tir. Böylece a~a~~~yukar~~yirmi y~l sonra ~ngiliz misyoner ile Nesturiler aras~nda tekrar temas kurulmu~ tur. Cutts'~n "Christians Under the
Crescent in Asia (Asya'da Hilal Hâkimiyetindeki H~ ristiyanlar)" ba~l~~~~
alt~nda yay~mlanan raporlar~n~~de~erlendiren Canterbury ba~piskoposu Tait,
Nesturileri korumak ve kalk~nd~ rmak için bir misyon kurulmas~~gerekti~ine
karar vermi~tir. Ancak bu karar~n uygulamaya konulmas~~ on y~l gecikecekYonan, a.g.e., s. 50.
a.g.e., s. 87.
31 Yonan, a.g.e., s.50.
32 Sonyel, a.g.e.. s. 76.
33 Celil, a.g.e., s. 144-145.
34 Yonan, a.g.e., s.34.
35 Coakley. a.g.e., s. 55.
3() ~im~ir,
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tir3". Sonunda, Avusturya do~umlu misyoner Papaz Rudolph Wahl, 1881'de
Canterbury Ba~piskoposlu~u taraf~ ndan Nesturiler aras~ na gönderilmi~tir.
1882'te Ba~ piskopos Tait'in ölmesi üzerine Mart 1883'te yerine Edward
White Benson'un geçmesi, Nesturiler üzerine yap~lan çal~~malar aç~s~ ndan
bir ~ans olup büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Benson Do~u
H~ristiyanl~~~ na kar~~~ki~isel bir ilgi duymaktad~ r. Benson'a göre, Do~u kiliselerinin Papal~~a kar~~~has~m pozisyonlar~~onlar~ n yan~ nda olmak için önemli
ve yeterli bir sebeptir. Do~u kiliselerinin o anki zay~f durumlar~~Benson'un
~övalye mizac~nda belirli duygular~~uyand~rm~~ ur".
7 Ekim 1884'te Nesturi Patri~i, Canterbury ba~piskoposu Edward Benson'a yeni bir mektup yazarak okullar~ n aç~lmas~~da dâhil olmak üzere ondan
birçok ~ey istemi~tir. Bunun üzerine Ba~piskoposluk, Riley ve Cholmondeley'i bir zemin incelemesi yapmak için Nesturilerin ya~amakta oldu~u
bölgeye göndermi~tir". Hakkâri da~lar~ n' ve Urmiye'yi gezen Riley, 30
Kas~m 1884 tarihli raporunda iki misyon istasyonunun kurulmas~~gerekti~ini
vurgulam~~ur. Bunlardan birisi bas~m evinin bulundu~u Urmiye, di~eri ise
ilahiyat fakültesi kurulmas~~ dü~ünülen patriklik merkezi Koçanis'tir. Ayr~ca
ba~lang~ çta hepsi de bekâr ve liderleri ilahiyatç~~olan misyonerlere gereksinim duyuldu~unu belirtmi~tir.
Rudolph Wahl dört y~ll~ k bir görevden sonra 1885'te geri ça~r~lm~~,
1886'da yirmi yedi ya~~ ndaki Arthur Canon Maclean ve otuz yedi ya~~ ndaki
William Henry Browne Nesturiler aras~na gönderilmi~tir. Üçüncü bir misyoner daha gönderilmek istenmi~se de maddi yetersizlikten dolay~~
gönderilememi~tir. Daha önceki ara~t~ rma gezisi sayesinde Nesturilerin
ya~ad~~~~bölgeyi tan~yan Riley'in de e~lik etti~i misyoner heyeti, ba~ta Patrik
olmak üzere hem Urmiye'de hem de Hakkâri'de Nesturi din adamlar~~ ve
halk~~taraf~ ndan sevinç ve co~kuyla kar~~lanm~~ur39. Riley, Nesturi kabileler
36 William Chauncey Emhart-George M. Lamsa, The Oldest Christian People, The Macmillan Company Yay., Newyork, 1926, s. 101.
37 "Eski ba~piskopos Tait de Nesturilerle ilgilenmektedir, ancak özel bir ilgisi yoktur. Bu
nedenle resmi biyografisinde Nesturilerden hiç bahsedilmemesi sürpriz de~ildir." Geni~~bilgi
için bkz: Coakley, a.g.e., s. 86-106.
38 Sonyel, a.g.e., s. 78.
39 NARA, Inquily Documents, No: 363; W. Emhart -Lamsa, a.g.e., s. 101-102; Coakley,
s. 99-101. Birkaç aday aras~ ndan seçilerek görevlendirilen Canon Maclean Cambridge
mez~~~~~~d~~ r. Episkopal Kilisesinin ~skoçça bilen nadir papazIar~ndand~r. Bir katedrale ba~l~~ papaz olarak görev yapmakta iken kendisine Nesturiler üzerine misyonerlik görevi teklif edilmi~tir.
Bu görevi kabul etmesini isteyen ba~piskopos taraf~ ndan kendisine çok büyük hediyeler takdim
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aras~ nda bir miktar dola~t~ktan sonra iki misyon papaz~ n~~görev yerlerinde
b~ rakarak ~ngiltere'ye dönmü~tür. Di~er iki din adam~~ da adeta kendilerini
adam~§ olduklar~~misyonerlik çal~~malar~na ba~lam~~lar ve orijinal ismi
"Arcbishop of Canterbuly's Asyrian Misssion" olan ~ngiliz Nesturi misyonunu, resmi bir ~ekilde Urmiye'de açm~~lard~ r(1886). Misyonun ilk müdürü
Maclean olmu~tur40.
~ngiliz misyoner heyetinin do~rudan Nesturi patrikhanesine gitmesi,
hem Osmanl~~Devleti hem de Rusya taraf~ ndan ~ngiltere hükümetinin bir
politikas~~ olarak de~erlendirilmi~~ve ele~tirilmi~tir. Londra'daki Osmanl~~
elçisi Rüstem Pa~a, Do~u Anadolu'da kurulacak bir misyon istasyonunun
çal~~malar~ n~ n bölgede ciddi kar~~~kl~ klara sebep olaca~~~endi~esini ~ngiltere
hükümetine bildirmi~tir. Di~er taraftan Osmanl~~Maarif Naz~rl~~~, Nesturilerin ihtiyac~~olan okullar~~açmak için çal~~malara ba~lad~~~n~~bildirerek ruhbanlar~n gönderilmesini engellemeye çal~~m~~ t~r. Osmanl~~hükümeti ilk zamanlarda politik nedenlerden dolay~~ ~ngiliz misyonerlerin kendi topraklar~na yerle~mesine izin vermemi~ti r41. Çünkü Canterbury ba~piskoposu her
ne kadar tam tersini söylese de Türkiye'deki misyon politik olacakt~r. S~k~~
e~itim çal~~malar~ , Nesturilerin Türk otoritelerine daha aç~ ktan muhalefet
göstermelerine yard~ m edecektir. Zaten ~stanbul'daki ~ngiltere elçisi ve Nesturi Misyonu'nun organizatörü Riley de, Osmanl~~Devleti yetkililerinden
farkl~~ dü~ünmemektedir. ~ngiltere elçisine göre, "~ ngiltere'nin Nesturilerin
iyi ve güvenli bir halde bulunmalar~ n~~istemesi, onlar~n yaln~z H~ ristiyan olmalar~ ndan de~il, daha çok ~ ngiltere'nin siyasi menfaatlerinden ileri geledilmi~tir. Di~er papaz, William Henry Browne ise köken itibariyle Avusturyal~d~r. T~p alan~na
özel bir ilgisi olan Browne, Wahl'~n raporlar~n~~okuyarak t~p yetene~ini nas~l kullanabilece~ini
kafas~nda ~ekillendirmi~~ve Do~u yolculu~unu bekledi~i birkaç ay esnas~nda Londra Hastanesinde staj görmü~tür. ~ki misyoner be~er y~ll~~~ na görevlendirilmi~tir. Fakat bu süre sonradan
uzaulacakur. Bkz: Coaldey, a.g.e., s. 99-101.
'I() Önemli din adamlar~ndan Mar Gauriel'in de aralar~nda oldu~u elli süvari, 9 A~ustos
1886'da misyoner heyetini Urmiye ~ehrinin d~~~nda kar~~lam~~lar ve kalabal~~~ n içinden
geçerken onlara e~lik etmi~lerdir. Ayr~ca Nesturilerin ileri gelenlerinden birçok ki~i de ~ehir
merkezinde misyonerleri kar~~lam~~t~ r. Osmanl~~topraklar~na ilk giri~te Vali taraf~ndan iyi muamele gören misyonerler Nesturiler aras~ nda sayg~n bir ki~ili~i olan ilahiyatç~~Rabban Yonan'dan da büyük ilgi görmü~lerdir. Bu ilk seyahatte Nesturi din adamlar~, ~ngiliz papazlardan biri~~i~~~Koçanis'te kalmas~~için ~srar etmi~~ve üçüncü bir misyoner geldi~inde misyonerlerden birinin HakUri'ye gelece~i sözünü alm~~t~r. Hatta Nesturi din adamlar~~Urmiye'de aç~lacak okulun
ne ~ekilde ve nas~l olmas~~gerekti~i konusunda Maclean ve Browne'a yard~mc~~olmu~lard~r. Bkz:
Coakley, a.g.e., s. 106-108.
a.g.e., s.56-57.
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mektedir"42. Riley ise Ba~piskopos Benson'a ~öyle yazm~~t~ r: "Türk
hükümetine bizim iyi ve arkada~ça niyetlerimizi belirtmek tamamen faydas~ zd~r. Hakkâri'de bir misyonun kurulmas~~ Osmanl~~hükümetinin
ç~ karlar~na do~rudan terstir ve e~er otoriteler misyonerleri bölgeden koymazlarsa, misyonerler Osmanl~~Devleti'nin aleyhine çah~acaldard~r43.
~ngiliz misyonunun kurulu~~tarihi olan 1886'dan itibaren misyonerlerden gelen haberler Canterbury Ba~piskoposlu~u kanal~yla ~ ngiltere
hükümetine düzenli olarak iletilmi~tir. Yani ~ngiliz misyonerlerinin,
hükümetlerine sürekli gizli raporlar ve henüz yarmlanmam~~~belgeler
göndermeleri, Nesturi Misyonu'nun as~l görevinin politik oldu~una dair
büyük bir kan~tur. Di~er taraftan "Asur Soyk~r~m~" isimli kitab~n yazar~~Gabriel Yonan'a göre Nesturi misyonunun politik amaçlarla kuruldu~u iddias~ n~~
do~rulamak için Canterbury Ba~piskoposlu~u ar~ivindeki belge ve raporlara
bakmak yeterlidir". Konsolos Taylor'un Foreign Oflice'e gönderdi~i 19 Mart
1869 tarihli raporda da ~ngiltere'nin amac~~ aç~k bir ~ekilde ortaya konulmu~tur. Bu rapora göre, ~ngiltere için do~uda Ermenilerin yan~nda Nesturiler, H~ristiyan toplumunun en önemli s~n~f~n~~ olu~turmaktad~ r, fakat bu
önem onlar~n zenginliklerinden veya zekiliklerinden kaynaklanmay~p; da~l~k
yurtlar~ndan, ~ran s~n~ r~na yak~n olmalar~ndan, say~lar~ndan, sava~ç~~ruhlar~ndan ve pratikte ba~~ms~z bir durumda bulunmalar~ndan kaynaldanmaktad~ n Bu nedenle ~ngiltere hükümeti Nesturiler üzerinde her geçen gün
daha fazla nüfuz sahibi olmak istemi~tir. Ancak Osmanl~~ve Rus yetkililerin
ele~tirileri sonucu ~ngiliz misyonerler misyonlar~n~~ Hakkâri'de de~il de, Urmiye'de kurmak zorunda kalm~~lard~r4".
HalclUri istasyonu'nun Faaliyetleri
~ngiliz misyonerlik heyetinin Hakkâri'yi ilk ziyareti s~ ras~ nda ~ngiliz papazlardan birinin Koçanis'te kalmas~~için ~srar eden Nesturi Matran~~17 Mar
~sac Khananisho, üçüncü bir misyoner geldi~inde misyonerlerden biri~~in
Hakkâri'ye gelece~i sözünü alm~~t~. Ancak ~ngiliz misyonerlerin Osmanl~~
Nazmi Sevgen, "Kürtler" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, c. 3, S. 13, Eylül 1968, s. 40.
Coakley, a.g.e., s. 124.
14
Yonan, a.g.e., s. 35, 64.
45 Sonyel, a.g.e., s. 60.
46 Bu çal~~man~n co~rafi s~n~rlar~~d~~~nda kalmas~ndan dolay~, ~ran'daki ~ngiliz ~nisyonerlik
faaliyetlerine ancak yeri geldi~inde yer verilecektir.
47 Nesturilerde Patrikten sonra gelen Matran, metropolit e~de~erinde bir din adam~d~r.
42
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topraklar~nda faaliyet gösterebilmeleri için gerekli ortam~ n haz~rlanmas~~ da
gerekliydi. Bu arada Canterbury Ba~piskoposlu~u, 1886'da, henüz Browne
Koçanis'e yerle~meden önce, Nesturi çocuklar~ n~ n talim ve terbiyesi için
Çölemerik civar~ndaki Semseddin adl~~ mahalde mektep açmak ve buraya iki
ö~retmen göndermek istedi~ini Londra sefareti arac~ l~~~yla Maarif Nezaretine bildirmi~~ve okulun aç~lmas~~için Osmanl~~Devleti'nden ruhsat almak istemi~tir. Bununla beraber Canterbury Ba~piskoposlu~u, gönderece~i
ö~retmenlerin sadece Nesturilerin dini e~itimi ile u~ra~acaklar~, mahalli
hükümete ho~~görünmeyecek her hangi bir harekete giri~meyecekleri, politika i~lerine kar~~mayacaklar~~ve kanunlara uyacaklar~~ teminat~ n~~ vererek
güven telkin etmek istemi~tir. Ayn~~zamanda merkezi yönetimin istedi~i zaman okulu tefti~~ve kitaplar~~ tetkik edebilece~ini bildirmi~ tir. Bütün bu teminatlara ra~men Osmanl~~Devleti ~ngiliz misyonerlere güvenmemi~tir.
~ngiliz misyonerlerin Osmanl~~ topraklar~ na hangi amaçlar do~rultusunda
geldiklerini çok iyi bilen Osmanl~~ yetkilileri, Nesturilerin yabanc~ lara
bak~~lar~ m da dikkate alarak Canterbury Ba~piskoposlu~una okul açma ruhsat~~vermemi~lerdir. Ayr~ca Nesturilerin ihtiyac~~olan mekteplerin, devlet taraf~ ndan aç~laca~~ n~~uygun bir lisanla Londra Sefaretine bildirmi~lerdir48.
~ngiltere Büyükelçisi ad~~ geçen yerde misyon okulu kurulmas~ nda ciddi
güçlükler oldu~unu bildirmi~tir. Bununla birlikte o, Osmanl~~ yönetiminin
bu konudaki kararl~l~~~n~~ kavram~~~olacak ki, Ba~piskopos Benson'un en
az~ ndan bir misyonerin Osmanl~~topraklar~nda ya~amas~ na müsaade edilmesi
iddias~ndan bile vazgeçmesi gerekti~ini dü~ünmü~tür. Bu durum ~ngiliz misyonerlerinin Hakkâri bölgesinde faaliyete ba~lamas~ n~~ önlemek için Osmanl~~
Devleti'nin gerekli çabay~~ harcad~~~n~~ göstermektedir").
Van'daki ~ngiltere konsolos yard~ mc~s~~ H. D. Barnham, Hakkâri Valisi
Fikri Pa~a'dan kurulmak istenen misyon, in~a edilecek binalar ve aç~lacak
okullar konusunda söz almak için Kas~m 1886'da Hakkâri'ye gitmi~tir. Vali
Fikri Pa~a da, ~ngiliz misyonerlerinin Patrik taraf~ndan sadece politik nedenlerle ça~r~lm~~~oldu~u ve kendi yönetimine müdahale edilece~i dü~üncesiyle
misyonun kurulmas~ na r~za göstermemi~tir. Ancak Barnham'~ n ~srarlar~~ neticesinde bir misyon binas~ n~ n in~a edilmesini kabul etmi~tir. Okul aç~lmas~ na
ise izin vermemi~tir.

48 BOA., A.MKT.MHM., 489/25.
'19 Coakley, a.g.e., s. 103.
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~ngiliz misyonerler, Urmiye'de misyonlar~n~~ kurduktan bir y~ l sonra
Osmanl~~topraklar~ ndaki Nesturiler üzerinde çal~~mak için harekete
geçmi~lerdir. Maclean gerçekle~tirmi~~oldu~u ziyaretler s~ras~nda misyon evi
ve okul kurmak için Tiyari bölgesindeki Lizan'~~belirlemi~tir. Kas~m 1887'de
üçüncü misyoner Lang'~n Urmiye'ye gelmesinden sonra Browne Lizan'a
gitmek için yola ç~km~~, fakat Diz s~n~ r~na vard~~~nda gözalt~na al~nm~~t~ r.
Mutasarr~f, Browne'u sekiz gün gözalt~nda tutmas~mn yan~ nda onun kitaplar~na da el koymu~~ve incelenmesi için onlar~~Valiye göndermi~tir. Daha
sonra da Browne, Tiyari reisi Melik Ismail'in husumet gösterece~ini
ö~renmi~~oldu~undan dolay~~Tiyari'ye gitme plan~ ndan vazgeçmi~~ve
Patri~in davetine icabet ederek Koçanis'e gitmi~tir. Böylece Browne,
ömrünün son yirmi üç y~l~ n~n büyük bir bölümünü geçirece~i Hakkâri'ye
kal~c~~bir ~ekilde yerle~mi~tir").
Kald~~~~bu süre zarf~ nda Browne, Nesturi Patri~i ile yak~n bir arkada~l~ k
kurmu~, Patrik ailesinin dan~~manl~~~ m üstlenmi~~ve patri~in ye~enlerinin
ö~retmenli~ini yapm~~t~ r". Browne, Nesturi Patri~iyle genelde iyi ili~kiler
içerisinde olmu~tur. Oturdu~u ev, patri~in evine biti~ik ve patrikhaneye
yak~ n oldu~undan s~ k s~ k patrikle görü~me imkân~~bulabilmi~tir. Browne'a
Patri~in yak~nlar~ndakiler de oldukça yard~mc~~olmu~lard~r. Örne~in, ikamet
etti~i ev, patri~in karde~i ~shai'ye aittir. Patri~in hizmetkâr~~ p~nardan suyunu
getirmi~tir. Yemekler Patri~in karde~i Sulta taraf~ndan pi~irilmi~~ve Patri~in
mutfa~~ndan servis yap~lm~~ur52.
Kullan~lan ~eylerin Do~u'ya özgü olmas~na ~ngiliz misyonerler taraf~ndan oldukça dikkat edilmi~tir. Yere serilen sofra bezine kadar her ~ey titizlikle Nesturilerin kulland~ klar~~gibi seçilmi~tir. Örne~in Browne, Urmiye'den masa ve sandalye getirmi~~olmas~na ra~men yemeklerini Nesturiler gibi
yerde yemeyi tercih etmi~, ana yemekleri yerken de onlar gibi parmaklar~n~~
kullanm~~ ur".
Browne Osmanl~~ topraklar~ na gelir gelmez e~itim faaliyetlerine
ba~lam~~t~r. Osmanl~~Devleti ~ngiliz misyonerlere okul açma izni vermeyince
Browne, Nesturi Patri~i ad~na okullar açarak amac~na ula~maya çal~~m~~ur.
Hakkâri'nin çe~itli nahiye ve köylerinde Nesturi Patri~i ad~na birçok misyo5° Coakley, a.g.e., s. 123-125.
51 NARA,
52

Inquity Documents, No: 363.
Yonan, a.g.e., s.35, 57; Coakley„ a.g.e. s. 129.
Coakley, a.g.e., s. 129.
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ner okulu açm~~t~r. Osmanl~~ar~iv belgelerinden edinilen bilgilere göre, 1901
tarihinde Nesturi Patri~i ad~na aç~lan ~ngiliz misyonerlerine ait okullar~n
say~s~~on dokuzdur. Bu okullar~n ikisi patriklik merkezi olan Koçanis'te, alt~s~~
Tiyari Nahiyesi'nin çe~itli köylerinde, be~i Gevar (Yüksekova) Kazas~ 'n~n
çe~itli nahiye ve köylerinde, üçü Çölemerik Kazas~ 'n~ n Tuhup Nahiyesinin
çe~itli köylerinde, bir tanesi de Özi Köyü'nde bulunmaktad~ r. Ayr~ca A~a~~~
Tiyari'de misyoner okulunun yan~~ s~ ra ~ngiliz papaz~ na ait bir de ev
bulunmaktad~ r".
Köylerdeki misyoner okullar~n~n yan~~ s~ ra Browne, Nesturi ruhban kesimini ve adaylarm~~yeti~tirmek için Koçanis'te ilahiyat okulu kurmu~tur. Bu
okul aç~ lmas~ ndan önce Osmanl~~ topraklar~ndaki Nesturi ruhban kesimi ve
adaylar~~Urmiye'deki ilahiyat okuluna gönderilmi~tir. ~lk olarak 1888-1889
k~~~ nda e~itim-ö~retime ba~layan okulda, bu dönemde on iki diyakoz e~itim
görmektedir. Browne'un Patrik taraf~ndan d~~land~~~~1891 y~l~ nda okulun
sorumlulu~u, yirmi be~~dolar ücret ba~lanarak Nesturi Matran~na verilmi~se
de okul k~sa süre sonra kapanmak zorunda kalm~~t~r. Ancak Browne, Tiyari'den ayr~l~ rken, oradaki Nesturilere, kendisinin veya ba~ka bir misyonerin
ilahiyat okulunu devam ettirmek amac~yla geri gelece~i sözünü vermi~tir.
Bununla beraber Tiyari'de yeniden aç~lmas~~ dü~ünülen papaz okuluna
ö~retmen bulmakta s~k~nt~~çekilmi~, bu nedenle de okulun yeniden aç~lmas~~
epey zaman alm~~t~r.
Browne, Nesturiler aras~nda bazen doktor, bazen de papaz s~fat~yla
dola~arak ilaç da~~ tm~~~ve dini telkinlerde bulunmu~tur"". Ancak Browne'un
ald~~~~e~itim pratisyen doktorluk için yeterli ve uygun de~ildir. Doktorluk
yapabilmesi için 1871 yasalar~~gere~ince bir t~p diplomas~na sahip olmas~~ gerekmektedir. Diplomas~~olmad~~~ndan bu kanunu ihlal etmi~~durumda olan
Browne'un57 sergiledi~i tav~ rlara bak~l~rsa, himayesinde çal~~t~~~~~ngiltere'ye
çok güvendi~i ve ç~kabilecek herhangi bir meselenin, ~ngiltere hükümetinin
a~~rl~~~ n~~koymas~yla diplomatik yollarla kolayca çözebilece~i kanaatinde
oldu~u anla~~l~ r. Bir defas~nda Osmanl~~ devlet yetkilileri taraf~ndan okul
açmak ruhsatnamesi ve doktorluk yapmak için diplomas~~olup olmad~~~~soruldu~unda Browne'un "doktorluk diplomasinin ve okul açmak için ruhsat51 BOA.,

YPRK. KOM., 10/73.
a.g.e., s. 110-111, 131-132, 250-251.
56 BOA., Y.PRK. B~K., 14/ 15.
57 Coakley, a.g.e., s. 125.
55 Coakley,
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namesinin olup olmad~~~ n~~ ancak ~stanbul'daki ~ngiltere elçisinin sorabilece~i" cevab~ n~~vermi~~olmas~~ onun ~ ngiltere'nin himayesine ne ölçüde
güvendi~ini aç~k bir ~ekilde gösterir.
Browne, f~ rsat buldukça Hakkari taraf~ ndaki Ermenileri de tahrikten
geri durmam~~ urs". Browne'un yapt~ klar~ndan birisi de ~ngiltere konsolosluklar~ na Kürtlerin koyun h~ rs~zl~~~yla ilgili ayr~nt~l~~ raporlar göndermek
olmu~tur. Bu durum ku~ kusuz Valinin can~n~~ s~km~~ ur. Çünkü misyonerler
taraf~ ndan gönderilen bu raporla= Osmanl~~Devleti'nin içi~lerine kar~~mak
için ~ngiltere taraf~ ndan bir bahane olarak de~erlendirilmesi muhtemeldir'").
Osmanl~~ ar~iv belgelerinden elde edilen bilgilere göre, ~ngiltere'den bazen `çantalan parayla dolu olarak' Nesturilerin yanlar~ na gidip gelen seyyah
ve papaz k~l~kl~~insanlar, Patrik ve meliklerle görü~erek, Nesturi liderleri ile
halk~ n~~Osmanl~~Devleti'ne kar~~~tahrik etmi~lerdir.Yani ~ngiliz misyonerleri
~ ngiltere'nin Nesturiler üzerinde nüfuz tesis etmek için kulland~~~~en etkili
araçlardan biri olmu~ tur"'. Bir ba~ ka belgeden elde edilen bilgilere göre ise
~ngiltere, misyonerler vas~ tas~yla kurmu~~oldu~u yak~nl~~~~Nesturi Patri~ine
maa~~ba~layarak peki~tirmi~tir"2. Ayr~ca Patri~in daha fazla sempatisini kazanmak için Van ~ ngiltere konsolos kâtibi vas~ tas~yla Nesturi Patri~ine,
üzerinde misyonerlerin ba~l~~ bulundu~u te~kilaun ismi olan "Can terbu~y" ve
patri~in unvan~~olan "Mar ~emun "yaz~l~~bir alt~ n saat hediye edilmi~tir"3.
Nesturi Patri~i, misyoner Browne'a yazd~~~~mektupta bir taraftan Osmanl~~Devleti'nin H~ ristiyanlara dü~manca davrand~~~n~~ve misyoner faaliyetlerine engel olmaya çal~~ t~~~n~~belirterek ~ikâyette bulunmakta ve ~ngiliz misyoner faaliyetlerinin devam etmesini arzulad~ klar~n~~ bildirmektedir". Bu
mektup Browne taraf~ ndan ~ ngiliz diplomatlara gönderilmi~~olmal~~ ki,
~ngiltere'nin Osmanl~~Devleti'ne siyasi bask~~yapmas~na neden olmu~tur. Van
vilayetine yaz~ lan A~ustos 1896 tarihli bir yaz~da Nesturi Patri~inin ve
yan~ nda bulunan misyoner Browne'un hüsnü muhafazas~~ve misyonerin patrikle birlikte herhangi bir sald~ r~ya maruz kalmamas~~ için tedbirlerin
58 BOA.,

Y.PRK. B~K., 14/ 15.
BOA., Y.PRK.DH., 8/ 25.
("9 Coakley, a.g.e., s. 125.
61 BOA., Y. EE., 132/26.
52 BOA., Y.PRK. DH., 9/26.
63 Anzerlio~lu, a.g.e., s. 55.
64 Anzerlio~lu, a.g.e.,.s. 55-56.
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al~nmas~~istenmi~tir. Bu istekler asl~nda ~ngiltere elçili~inin iste~idir ve aynen
Van Vilayetine bildirilmi~tir.
"Hakkâri sanca~~nda Nesturi reis-i ruhanisi Mar ~emun'un nezdinde bulunan ~ngiltereli misyoner Browne nam zat~ n hüsnü muhafazas~, sefaretten
iltimas olunan mumaileyhin ve Mar ~emun'un bir güna taarruza duçar ettirilmeyerek muhafazalar~~esbab~n~n istihsali matlubdur"'5.
Ayn~~ ~ekilde ~ngiltere sefareti Haziran 1897'de Hakkâri'de bulunan Nesturilerin isyan halinde bulunduklar~~ bahanesiyle bask~~ yap~ ld~~~ n~~
ö~rendiklerini, bu nedenle Nesturiler aleyhinde bir harekette bulunulmamas~ n~~Hariciye Naz~ r~na tavsiye etmi~tir. Fakat bu iddialar bir öncekinde
oldu~u gibi as~ls~zd~r. Van Vilayetinden verilen cevap, Nesturiler hakk~nda
~imdiye kadar dostça muamelede bulunuldu~u ve hiçbir suretle bask~~politikas~ n~n ne icra edildi~i ne de dü~ünüldü~ü yönündedir. K~sacas~~misyoner
Browne ve Nesturiler ~ ngiltere hükümeti taraf~ ndan korunmaya
çal~~~lm~~t~ r.
Osmanl~~ ar~iv belgelerinden ~ngiliz misyonerlerin Nesturileri k~~k~rtmak
amac~yla yo~un propaganda faaliyetlerinde bulunduklar~~da anla~~lmaktad~ r.
Doktor Browne ve Maclean, Kürt a~iretlerin ~ran s~n~r~nda bulunan Nest~~rileri kadetmek amac~yla tecavüzlerde bulundu~u ~ayias~n~~yaym~~lard~ r. Fakat
bu ~ayian~n as~ls~z oldu~u ve kimler taraf~ndan ne maksatla ç~ kar~ld~~~~Osmanl~~ Devleti'nin Tahran Sefareti'nce yap~lan tahkikat sonucu ortaya
ç~ kar~lm~~t~ r. Bununla beraber Tahran sefiri, ad~~geçen misyonerlerin buralardan uzakla~t~r~lmalar~~münasip olaca~~n~~Hariciye Nezaretine bildirmi~tir.
Buradan Osmanl~~Devleti'nin, zararl~~faaliyetlerini önlemek amac~yla misyonerleri s~k~~ bir takibata ald~~~~söylenebilir. Osmanl~~yetkilileri bu takibat~~sadece kendi topraklar~ nda de~il, ayn~~ zamanda Nesturilerin yo~un olarak
ya~ad~~~~ba~ka bir yer olan ~ran'da da sürdürmü~tür. Maclean yap~lan tahltikata ra~men Osmanl~~topraklar~ndaki Nesturiler aras~nda dola~arak bir hafta
kalm~~t~r"7.
Ayn~~zamanda misyonerlerin gerek kendileri, gerekse e~ leri Nesturiler
hakk~ nda gerçekli~i olmayan ~eylerle Bat~~ kamuoyunu yan~ ltmaya
çal~~m~~lard~ r. 1897'de bir ~ngiliz misyonerin e~i ~ran ve Kuzey Irak'taki du65 BOA., A.MKT. MHM., 669/1.
66 BOA., A.MKT.MHM., 670/13.
BOA., DH. MKT, 1552/59; Y.PRK. B~K.,14/
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rumu, parlamento üyelerinden ve baz~~rahiplerden olu~an Gladston
ba~kanl~~~ndaki bir toplant~da Osmanl~~Devleti aleyhine olacak ~ekilde anlatm~~t~r. Fakat bu aç~klamalar~~ ~ngiltere Hariciye Müste~ar~~bile do~ru bulmam~~ur".
Bir ~ngiliz misyonerine ait 14 May~s 1894 tarihli iki mektup Van'~n
Ba~kale Kazas~'nda ele geçirilmi~tir. Bu mektuplardan biri Canterbu~-y
ba~piskoposuna ve di~eri ~ran'~n Urmiye ~ehrinde faaliyet gösteren ba~ka bir
~ngiliz misyonerine yaz~lm~~t~r. Tercüme ettirilen bu mektuplarda, fesat fikirler içeren birtak~m planlar ve Ingilizlerin siyasi gayelerle Nesturileri kendi
tarafiar~na nas~l çekeceklerini anlatan oldukça zararl~~bilgiler yer almaktad~r.
~ngiliz misyonerler Nesturilerle Kürtler aras~ndaki sorunlar~~
körüklemenin yan~~ s~ra Nesturi kabilelerini birbirlerine kar~~~k~~k~rtmaktan
da geri durmam~~lard~r. Tiyari ve Guli ismindeki iki Nesturi kabilesinin birbirlerine dü~man olmalar~nda ~ngiliz misyonerinin rolleri oldukça büyüktür.
Sonradan bu Nesturi kabilelerinin kendi aralar~ndaki kavgalar~na Kürtleri
de çektikleri görülmektedir. 1888 y~l~ndaki bu tür bir vakada Tiyari kabilesi
Kürt Artu~~a~iretiyle, Guli kabilesi de Kürt Balkani a~iretiyle kendi
soyda~larma kar~~~ittifak etmi~lerdir".
~ngiliz misyonerler, dini nitelikli kitap ve risaleler da~~tma yoluyla da
Nesturilere tesir etmeye çal~~m~~lard~r. Nesturilere da~~tuklar~~bu kitap ve
bro~ürlerin bas~m~n~~Urmiye'deld kendi matbaalar~nda yapm~~lard~r. Bir kaç
~ngiliz papaz~n Gevar ve etraf~ndaki köylerde dola~arak Nesturilere bu
türden yay~nlar da~~ tm~~~olduklar~n~~ Osmanl~~ ar~iv belgelerinden
ö~renmekteyiz71.
Misyonun kurulmas~ndan k~sa bir süre sonra yay~n i~lerine el atan ~ngiliz
misyonerler, birçok eski Nesturi kitab~n~n bas~m~n~~yapm~~lard~r". 1887-1888
e~itim ö~retim y~l~n~n ba~~nda misyonun doktrinsel ö~reti a~~rl~~~n~~ta~~yan,
267 soru-cevaptan ve 108 sayfadan olu~an bir ilmihal haz~rlayan ~ngiliz misyonerler, öncelikle Nesturilere ait en eski ve en önemli metinlerin bas~m~n~~
Anzerlioglu, a.g.e., s. 54.
Y PRK. UM., 30/10.
BAO., Y.PRK. B~K., 14/15.
71 BOA., ~. DH., 1274/ 100258.
72 W. Emhart -Lamsa, a.g.e., s. 102.

69 BOA.,

XIX. YÜZY~LDA NESTUR~ LER

671

yapm~~lard~ r. "The Litt~ rgy of Addai and Man" bunlardan biridir. Piskoposlar~ n el kitab~~olarak bilinen `Taksa" ile beraber ba~ka iki dini kitap daha
bas~ lm~~t~ r. Bu kitaplar~ n içeri~i vaftiz ibadeti, çe~itli ayin ve dualardan
olu~maktad~ r. Daha sonra da klasik ve modern Sü~yaniceye dair önemli gramer kitaplar~ n~ n ve okullarda okutulmak üzere ~ngilizce ders kitaplar~ n~ n
bas~m~~ yap~lm~~t~ r. ~ngiliz misyonerlerin bas~m-yay~ n alan~ndaki bu faaliyetleri Nesturilere önemli katk~lar sa~lam~~t~ r. Özellikle ayin kitaplar~ n~ n
bas~lmas~~Nesturilerce büyük memnuniyetle kar~~lanm~~t~r".
1886-1891 y~llar~~ aras~ nda misyonun müdürlü~ünü yapan Maclean, Yeni
Aramca lehçelerine de epey ilgi göstermi~~ve bu lehçeler üzerine
ara~t~rmalar yapm~~t~r. O zamanlarda yay~ nlad~~~~sözlük ve dil bilgisi kitab~~
bugüne kadar Yeni Aramca lehçelerinin incelenmesinde te~nel
olu~turmu~tur. Ayr~ca o, daha önce bahsedilen kitaplar~ n hepini de bas~ma
haz~ rlayan ki~idir. Bu nedenle Maclean'~ n bu konuda göstermi~~oldu~u gayret büyük önem arz eder. Misyon müdürlü~ü görevini yürüten Wigram, Nesturiler üzerine kitaplar ve bir dizi politik içerikli bro~ürler yay~mlam~~t~ r.
~ngilizce yay~mlanan misyon dergisinde ise Nesturilerle ilgili haberler ve Nesturilerin ya~am biçimleri üzerine incelemeler yer alm~~t~r7 i.
Osmanl~~ Devleti'nin hem yerel hem de merkezi yönetimi Nesturiler
üzerine yap~lan misyonerlik faaliyetlerini, özellikle de, ~ngiliz misyoneri Browne'un çal~~malar~n~ , onun hal ve hareketlerini pür dikkat ve endi~eyle takip etmi~tir. Browne'un zararl~~ çal~~malar~ n~ n fark~nda olan merkezi ve mahalli hükümet yetkilileri onu ülkeden uzakla~t~rmak istemi~lerdir. Çünkü onlar~ n tespitlerine göre Browne'un amac~, çe~itli mal ve te~viklerle Nesturileri
~ngiltere'ye ~s~ nd~ rarak ~ngiliz himayesine almak ve onlara Protestanl~k mezhebini kabul ettirmektir. Ayn~~zamanda Browne, Nesturilere fesat tohumlar~~
a~~layarak, Osmanl~~Devleti'nden so~utmaya çal~~maktad~ r. Bu nedenlerden
dolay~~Osmanl~~Devleti Browne'un çal~~malar~ ndan endi~elenmi~tir. Misyonerlerin zararl~~ faaliyetlerinden haberdar olan Dâhiliye Müste~ar~~Ahmet Refik Bey de, yukar~da bahsedilen fesad~klarmdan dolay~~misyoner Browne'un

73 Ancak ~ ngiliz misyonerler Nesturilerce kutsal say~lan her kitab~ n bas~ m~ n~~ yapmam~~lard~r. Bu nedenle Anglikan Kilisesince sapk~ n kabul edilen Nesturilere ait kitaplar~ n
yay~ nlanmamasma dikkat edilmi~~veya mümkün olabildi~ince göz ard~~ edilebilecek eserler
bas~lm~~ur. Coakley, a.g.e., s. 138-148.
7'1 Yollan, a.g.e., s. 34.
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Hakkâri'den uzakla~t~r~lmas~ na dayanak olarak yerel yöneticilerden yeterli
bir sebep bulmalar~n~~ istemi~tir".
Hakkâri Mutasarr~f~ , Browne'un bölgedeki faaliyetlerinin devlete çok zarar verdi~ini görmü~~olmal~~ki, ondan "~eytanlarn~~iistad~ "olarak bahsetmektedir. Onun yak~ n bir gelecekte bir gaile ç~ karmas~ndan endi~e etmektedir'.
Ba~ka bir Osmanl~~ ar~iv belgesinde ise misyoner Browne'dan mi~ fsit olarak
bahsedilmektedir77.
~ngiliz misyonerlerini ba~~ ndan beri istemeyen Osmanl~~ hükümeti zaman zaman aç~ ktan aç~~a Browne'un çal~~malar~ na engel olmaya çal~~m~~nr.
Örne~in 1894'ün sonunda Van Valisi Bahri Pa~a, Mar Bi~i Köyü'ndeki misyoner okulunu kapatt~rm~~~ve Browne'un kitaplar~ na el koymu~tur. Bunun
üzerine köylerdeki misyoner okullarm~ n Canterbury Ba~piskoposlu~u taraf~ ndan aç~lmad~~~~ve Nesturilere ait oldu~u konusunda ~srar eden yeni
~ngiltere Büyükelçisi Philip Currie, Osmanl~~ hükümetini protesto etmi~tir.
Ters bir izlenim vermemek için de Browne, bölgesindeki okullara düzenli
olarak yapt~~~~ziyaretleri geçici bir süre için ask~ ya almak zorunda kalm~~t~ r7".
Mahalli hükümetin, Browne'un hekimli~inin önünü kapama, para cezas~ na çarpt~rma gibi do~rudan yapt~ r~ mlar~~ söz konusu de~ildir, fakat onu
Nesturilerin ya~ad~~~~bölgeden ç~ karmak için birtak~ m giri~imleri olmu~tur.
Bunlardan bir tanesi Browne'u Koçanis'ten ç~ karmas~~için Nesturi Patri~ine
tebligat gönderilmesidir. Bu tebligat üzerine patrik, Browne'u Koçanis'ten
uzakla~t~ raca~~n~~ taahhüt etmi~se de, bu sözünde durmayarak ~ngiliz misyonerini bar~ nd~ rmaya devam etmi~ tir". Bu nedenle Osmanl~~ hükümeti,
verdi~i maa~~~keserek Nesturi Patri~ini bir çe~it cezaland~ rma yoluna
gi t~ni~~ti rs".
Osmanl~~Devleti, Browne'un Osmanl~~ topraklar~ ndan ç~ kar~ lmas~~için
uluslararas~~giri~imde de bulunmu~ tur. Londra'daki Osmanl~~Büyükelçisi 12
Kas~ m 1888'de Browne'un kötü niyetli olarak katliam söylentileriyle Nesturileri k~~k~ rtt~~~ n~~ ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ na ileterek ~ngiliz misyonerlefin
Osmanl~~topraklar~ ndan geri çekilmesini istemi~ tir. Fakat bütün ~ngiliz dip75 BOA.,
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BOA., Y. PRK. UM., 48/69.
77 BOA., Y.PRK. B~K.,14/15.
78 Coakley, a.g.e., s. 199.
DH. MKT 1552/59; Y.PRK. B~K. 14/15.
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lomatlar Browne'u temize ç~ karmak için u~ra~m~~ lard~ r. Nitekim Van'da
konsolos yard~mc~l~~~~görevinde bulunan Devey'e yapt~ r~lan ara~t~ rma ile
Browne hakl~~ ç~ kart~ lm~~t~ rm. D~~i~leri Bakan~~Lord Salisbury, 10 Aral~k
1888'de Osmanl~ n~ n Londra büyükelçisi Rüstem Pa~ a'ya Osmanl~~
hükümetinin Browne hakk~nda yanl~~~bilgilendirilmi~~oldu~unu söylemi~~ve
Browne'u savunur mahiyette cevaplar vermi~tir. Bunun yan~~ s~ ra Osmanl~~
topraklar~ nda faaliyet gösteren Canterbury Ba~ piskoposlu~una ait misyonerler ile onlar~ n rakibi olan Amerikan ve Frans~ z misyonerlerinin Nesturiler
aras~nda k~~k~ rt~c~l~k yaparak huzursuzlu~a, hatta karga~aya sebep oldu~unu
ifade etmi~tir82. Ayr~ca Browne ~ ngiltere Parlamentosunda bile gündeme
gelmi~~ve övgüye lay~ k görülmü~ tür. Misyon komitesi de Browne'u hiç de
geri çekmek niyetinde olmam~~ nr. Çünkü onun geri çekilmesi gerçekten de
güçsüzlü~ün, zay~fl~~~n bir ifadesi olacakt~ r. Böyle bir durumun ~ran otoriteleri taraf~ndan ke~fedildi~inde ~ raddaki misyonerlik faaliyetlerine zarar verece~i göz önünde bulundurulmu~ tur".
Misyonerlerin faaliyetlerini dikkatle izleyen Osmanl~~Yönetimi, Nesturilerin misyonerlere olan ilgisini azaltmak için de baz~~ tedbirler alm~~t~ r.
Hükümet gerekli olan bu tedbirleri ortaya koyabilmek için bir komisyon
kurmu~tur. Komisyon, yapm~~~oldu~u çal~~malar sonucu haz~ rlam~~~oldu~u
Nisan 1882 tarihli kararnamede, Nesturi nüfusunun en yo~un bulundu~u ve
patri~in merkez ikameti olan Çölemerik Kazas~ 'n~n vilayet merkezi olmas~n~~
ve buran~ n önemli bir noktas~ nda Müslim ve Gayri Müslim vatanda~lar için
bir okul aç~lmas~n~~ lüzumlu görmü~tür. Bunlar~n yan~~ s~ra uygun görülen
ba~ka kazalarda da Osmanl~ca e~itim veren birer mekteb-i ibtidaiye (ilkokul)
aç~lmas~~bu tedbirleri takviye edecektir. Di~er taraftan Patri~in çe~itli ~ekilde
taltif edilip gönlünün ho~~tutulmas~yla misyonerlere ve onlar~n devletlerine
meyil etmesi engellenmeye çal~~~lm~~ ur. Patri~e muhalif itibarl~~a.~ iret liderlerine de haysiyet ve itibarlar~ n~n korunmas~~için nahiye müdürlükleri verilmesi uygun görülmü~tür. Ayr~ca yaz~n Ba~dat, Musul ve Do~u Anadolu'nun
farkl~~yerlerinden Nesturilerin yerle~ik oldu~u Gevar ve Beytü~~ebap da~lar~~
gibi yerlere hayvan otlatmaya gelen otuz-k~ rk bin hane Kürt a~iretinin
sark~ nt~l~ klarm~ n engellenmesi, Nesturilerin yabanc~lara ~ikâyetlerini ve ilgisini azaltaca~~ndan etkili bir önlem olarak dü~ünülmü~türs'.
81 Coakley, a.g.e., s. 127.
82 Sonyel, a.g.e.. s. 80.
83 Coakley, a.g.e., s. 127.
81
BOA., ~.HUS., 4/1310/Ra/06.
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Nesturi Patri~inin 1890'da Katolik papazlarlyla görü~tü~ünü ö~renen
~ ngiliz misyonerler, Patri~in Katoliklerle birlikte entrika pe~inde oldu~unu
ve Katolik misyonerlerinin da~l~~kabilelerin aras~ na girmesine izin verildi~ini
dü~ünmü~lerdir. Bu olay~n ~ngiliz misyonuna etkisi ne olursa olsun yine de
~ ngiliz misyonerler bu kötü durumun geçici olaca~~na inanm~~lard~ r. Riley,
Patri~in Katolikli~e geçmesi durumunda Nesturi Matran~n~n Patri~in ye~eni
Mar Abraham'~~Patrik olarak kutsayaca~~n~~ve misyon çal~~ malar~~ eskiden
oldu~u gibi devam edece~ini dü~ünmü~ tür. Riley'in bu dü~ üncesinden
~ ngiliz misyonerlerin, Patri~in atamas~n~~ yapan Nesturi Matran~~ üzerinde
nüfuz sahibi olduklar~~sonucu ç~ kar~ labilir. Sonuç ne olursa olsun misyonun
çal~~malar~ n~ n bo~a gitmeyece~ini dü~ ünen misyon müdürü Maclean de
mevcut duruma serinkanl~~yakla~m~~ ur. Ona göre, Katolik misyonerler Nesturi Patri~ini Katolikli~e geçmeye raz~~etseler bile kabileleri raz~~etmeleri kolay de~ildir. Bu durum çok para harcamalar~n~~gerektirece~inden dolay~~Katolik misyonerlerin i~ini epey zorla~ uracakur. Bunun yan~~s~ra Katolik misyonerlerin, Nesturilerin dini kitaplar~n~~ de~i~tirmeye ba~lad~ klar~ nda hemen
bir isyan~ n~n patlak verece~ini dü~ünmü~tür85.
Browne'un ciddi bir ~ekilde üstlendi~i me~guliyetlerden birisi de
Patri~in ye~enlerinin e~itimidir. Browne, müstakbel Patri~i yeti~tiren ki~idir.
Müstakbel Patrik Benyamin'in ~ ngiliz misyonundan ald~~~~e~itim onun fikirlerini etkilememesi dü~ünülemez.
Ayn~~zamanda Browne, Surma'ya da çok zaman arrm~~~ve ona ~ngilizce
ö~retmi~ tir. Elli ya~~ ndaki Browne ile on üç ya~~ ndaki Surma'n ~ n
ba~kalar~ndan ayr~~ olarak ~ngilizce çal~~malar~~ve beraber yemek yemeleri
dedikodu konusu olmu~ tur. Dedikodu büyük bir skandal olarak Ba~piskopos
Benson'a kadar ula~~ nca ~ubat 1896'da Browne, Ba~ piskoposa gereken
aç~klamay~~yapmak zorunda kalm~~~ve Browne Surma ile evlenerek Nestwiler
aras~na yerle~me fikrini izah etmi~ tir. Ona göre, Surma din de~i~tirerek Anglikan olacak ve bir misyonerin Patri~in da~r~ad~~olmas~~hasebiyle misyonun
Nesturiler üzerine kesin nüfuzu sa~lanacakur. Asl~ nda bu fikir daha önce,
1895 ba~lar~ nda hasta olan Nesturi Patri~ini tedavi etmek ve misyonun
Patri~in karde~i ~ shai'nin ölümünden dolay~~ taziyesini ula~ urmak için
Koçanis'e gelen ba~ka bir ~ ngiliz misyoner, David Jenks için söz konusu
olmu~tur. Ba~ piskopos Benson her iki misyonerin de teklifini kabul etme85 Coakley,

a.g.e., s. 176.
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mekle birlikte Browne'a kar~~~daha sert bir ç~k~~~yapm~~t~ r. Benson'a göre
böyle bir evlilik "Browne'un bütün ba~~ms~zl~~~n~~kaybetmesi, Patrik ailesinin bir üyesi haline gelmesi demektir. Sonuç olarak bu durum misyonun aptalca bir görüntü olu~turmas~~anlam~ na gelmektedir." Böylece iki misyonerin
kaleyi içten fethedebilmek için yapm~~~oldu~u bu sinsice plan, Benson'un
muhalefetine tak~l~nca gerçekle~me imkân~~bulamam~~t~r88.
Browne ile Nesturi Patri~inin aras~ ndaki ili~kilerin her zaman çok iyi
gitti~i söylenemez. Zaman zaman Patrik, Browne'a kar~~~olumsuz tav~r
takmm~~~ve ona birtak~m problemler ç~ karm~~t~ r. Tiyari Nesturileri, geldi~i
ilk y~l Browne'u pek iyi kar~~lamam~~lard~ r. Bu nedenle Browne, Tiyari'nin
Chumba Köyü'nde mutsuz bir dönem geçirmi~tir. Bu dönemde Browne'un
Patrik ve ailesiyle ili~kileri çok iyidir. Browne ilk geldi~inde, Valinin onu
Koçanis'ten ç~karma iste~ine patri~in kar~~~ç~kmas~~göze çarpmaktad~r. Ancak, iki y~l kadar sonra Nesturi Patri~i de Browne'a baz~~sorunlar ç~karmaya
ba~lam~~t~ r. Browne, 1889 bahar~ nda Chumba'dan Koçanis'e döndü~ünde
kendisini patrikle kavga içinde bulmu~tur. Baz~~ köylüler, Nesturilerin
suna~~ nda uygunsuz bir ~ekilde ekmek-~ arap ayini kutlamalar~~
düzenlemesinden dolay~~Browne'u ~ikâyet etmi~lerdir. Köylülerin isteklerine
çanak tutan Patrik de, kiliselerin kullan~lmas~~ konusunda Browne'a daha
önce verdi~i sözleri geri çekmi~ tir. O zaman Browne kendine bir ev ve küçük
bir kilise yapmak için patrikten arazi rica etmi~tir. Bu konuda ona söz verilmi~~ve vali de buna raz~~ olmu~tur. Ancak Browne araziyi sat~ n al~ p in~aat
için ta~~toplamaya ba~lad~~~ nda Patrik in~aatm ba~lamas~ n~~ belirsiz bir
~ekilde durdurmu~ tur. Bu dönemde Patri~in kendisine kar~~~olan tavr~ ndan
y~lan Browne yazd~~~~mektupta: " Mar Semun som bal~~~n~ n oynad~~~~gibi
benimle oynayacak...." demektedir87.
Patri~in bu tutars~z tavr~~kar~~s~nda Riley, Pani~e misyonun faydalar~ n~~
anlatan ve misyona kar~~~tak~ mlan bu tutumun devam etmesi durumunda
~ngiliz misyonerlerin geri çekilece~ini belirten bir blöf mektubu yazm~~t~r.
Riley mektubunda, e~er Patrik ~ngiliz misyonuna, kiliselerine dü~man olan
di~er misyonlardan daha fazla ehemmiyet vermeyecekse, ~ngiliz misyonerlerin burada kalmas~ n~ n hiçbir anlam~~kalmayaca~~n~~söyleyerek gözda~~~
vermi~tir. Riley, be~~ay sonra ikinci bir mektup göndererek: "E~er bizim misyonerlerimiz k~~tsall~~~ n~z konusunda ~üpheye sebep olacaksa, onlar~ n faali-

87

Geni~~bilgi için bkz: Coakley, a.g.e., s. 197-199.
Coakley, a.g.e., s. 130-131.
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yetlerini sürdürmesi zor olacakt~r" demi~~ve Matran ve di~er Nesturi liderlerinin, ~ ngiliz misyonunun devam etmesini isteyip istemediklerine karar vermeleri için patrikten bir toplant~~düzenlemesini istemi~ tir. Ancak Riley'in
blöflerine ra~men Patrik herhangi bir yumu~ama göstermemi~tir. Bunun
üzerine ~ ngiliz misyonerlerden Edington ve Neasan Nisan 1890'da kendilerine verilen talimatlarla birlikte Nesturi Matran~n~~ da yanlar~na alarak
Koçanis'e gitmi~ler ve misyonun alt~~ iste~inden olu~an bir listeyi Patri~e
sunmu~lard~ r. Nesturi Patri~inden bu listede bulunan ~u isteklerin kabul
edilmesi istenilmi~tir:
Misyon davetinin Patrik taraf~ ndan yeniden teyit edilmesi
karar~~

Browne'un evinin Koçanis'e veya ba~ka yere in~a edilip edilemeyece~i
Okul açma izni için hükümete ba~vurma sözü

rilmesi

Nesturi kiliselerinde kutlamalar için ~ngiliz din adamlar~ na izin ve~ngiliz misyonuna di~er misyonlardan daha fazla imtiyaz tan~nmas~~

Köylerdeki misyoner okullar~n~~ziyaret etmek amac~ yla Browne'a,
a~iretler aras~ nda seyahat yetkisi sa~layan ve patri~in mührünü ta~~ yan bir
mektubun verilmesidir.
istek listesi kendisine sunuldu~unda ~ ngiliz misyonerlere olumsuz cevap
veren patrik, daha sonra Mau-an~n da etkisiyle bu ~artlar~ n~~kabul etmi~~ve.
Urmiye seyahati sonunda yaz~ n Koçanis'e dönen Browne'a tekrardan çok iyi
davranmaya ba~lam~~t~ r. Hatta Patrik, A~a~~~Tiyari'de kalmay~~dü~ünen Browne'u sonbahar sonuna kadar Koçanis'te tutmu~tur. Yukar~daki liste ve Riley'in izledi~i tutum dikkate al~nd~~~ nda ~ngiliz misyonunun Patri~e büyük
bask~~yapt~~~~ve Patriklik nezdinde en imtiyazl~~ misyon te~kilat~~ oldu~u göze
çarpmaktad~r88.
Osmanl~~ yetkililerinin Browne'a oldukça fazla zorluk ç~ kard~~~na
de~inmi~ük. Browne güçlükle de olsa bir küçük kilise ve ev yapma izni almay~~
ba~arm~~t~ r. Fakat 1893 Temmuz'unda ev ve kilise in~aat~na ba~lad~~~ nda
Patrik yeniden in~aat~ n durdurulmas~ n~~ istemi~ tir. Browne, konsolos
yard~mc~s~~Devey arac~l~~~ yla validen yeniden izin istemi~se de, vali bu iznin
88
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yerel yönetimden al~nmas~~gerekti~inde ~srarc~~davranm~~ur. Mutasarr~f ise
Browne'un gizlice bir okul in~a etti~ine inand~~~ ndan istenilen izni
vermemi~tir8". Ayn~~y~l ~ ngiliz misyoner heyetinin ikameti amac~yla arsa sat~n
almak için yap~ lan giri~imler de Osmanl~~ Devleti'nin muhalefetiyle
kar~~ la~m~~t~ r"°. 1895'te tekrar izin al~nd~ ktan sonra küçük bir kiliseyi de
içeren zemin kat ayn~~y~ l içinde bitirildi ve Browne'un apartman~~olan üst kat
1898'de eklenmi~tir. ~ngiliz misyonunun Osmanl~~ topraklar~nda ya~ayan
Nesturiler aras~ ndaki tek mekân~~ olan bu bina, ~ngiliz misyonunun
görünmez bir sembolü olmu~tur".
1899 sonuna ula~~ld~~~ nda F. N. Heazell isimli misyonerin Tiyari'ye gelmesiyle ilahiyat okulu yeniden aç~lm~~t~ r. A~a~~~Tiyari bölgesinin merkez
köyü Salabekan'da karargâh~n~~ kuran Heazell, buran~ n reisi olan Melik
Berkhu'nun arkada~ça korumas~n~~ sa~lam~~~ve meli~e ait bir evi misyon
ad~ na kiralam~~ur. Üç k~~~ n' burada geçiren Heazell mümkün oldu~u kadar
Tiyari ve Tuhup'a ba~l~~köylerdeki misyoner okullar~n~~ziyaret etmi~~ve buralarda ilaç da~~tm~~ ur. Bir misyon ö~retmeni olan Nesturi Rabban Werda da
okullarda Haezell'e yard~ m etmi~ tir. Tercüman olarak da Yosip de Keletia
isimli bir Nesturi'den yararlan~lm~~t~r. ~lk y~l ço~unlu~u yeti~kinlerden
olu~an ve on bir ö~rencisi bulunan ilahiyat okulu, ö~renci say~s~~bak~ m~ndan
ikinci y~l~nda biraz daha geli~mi~ tir. Ancak ö~renciler daha önceden kurallara göre ya~amaya al~~k~n olmad~ klar~ ndan okula uyum sorunu çekmi~lerdir.
Bu nedenle okul döneminin henüz ilk haftalar~nda, ö~rencilerden okulu
terk edenler mutlaka olmu~tur. Osmanl~~topraklar~ nda Nesturilerin ya~ad~~~~
iki büyük a~iret bölgesi olan Tiyari ve Tuhup'un farkl~~köylerinden gelen on
dört ö~renci ile ikinci okul senesi de tamamlam~~ur. Ancak o yaz Haezell
Koçanis'e gitti~inde Tiyari'den gelen bir temsilci kendisinin Tiyari'ye geri
dönmesinin istenilmedi~i bildirmi~tir. ~ ngiliz misyonerlerine kar~~~tak~n~lan
bu tür olumsuz tav~ rlarda genel olarak "ba~ka bir dinden olan ~ngiliz papazlar~ n~ n aram~zda ya~amas~ na ve böylece inançlar~ m~ z~~ bozmas~ na izin
verdi~imiz için Tanr~~ bize k~zg~nd~ r" fikri i~lenmi~ tir. Bununla beraber
birkaç hafta sonra davet edilmesi üzerine Haezell tekrar Salabekan'a
dönmü~ tür. Ancak her zaman oldu~u gibi 1902'de Paskalya Yortusu'nda Tiyari'den ayr~ld~~~ nda ise bir daha geri dönmemi~tir.
Coakley, a.g.e., s. 200.
BOA., Y MTV., 92/30.
91 Coakley, a.g.e., s. 200.
89
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Haezell ayr~l~rken, üç y~ll~k e~itim sonras~nda okuldan mezun olan dört
ö~renci misyondan sertifika alm~~t~r. Yeteri kadar geli~ti~i bir dönemde
ilahiyat okulunun niçin kapat~ld~~~~kesin olarak anla~~lamam~~~olup, bununla beraber iki ihtimal mevcuttur. Bunlardan birincisi Diz Mutasarr~f~mn,
ruhsats~z olarak aç~lan ve hala o ~ekilde devam eden okulu kapatma tehdididir. 1904 tarihli misyon raporunda, Osmanl~~ hükümetinin zorluklar
ç~kard~~~ndan bahsedilmesi bu ihtimali biraz kuvvetlendirmektedir. ~kincisi
ise Haezell'in taktiksel bir geri çekilme ile okulun ba~ka yerde aç~lmas~~ihtimalidir. Çünkü bu s~ ralar Urmiye'de bulunan misyon merkezinin Osmanl~~
topraklar~ na ta~~nmas~~ karar~~ al~nm~~~olup ~artlar~ n olgunla~mas~~ beklenilmektedir"2.
Misyon Merkezinin Van'a Tasinmasi
XIX. yüzy~l~ n son y~llar~na gelindi~inde ~ngiliz misyonerlerin faaliyetleri,
misyon merkezinin bulundu~u ~ran'da kötüye gitmeye ba~lam~~t~ r. Çünkü
1897'de Rus Ortodoks misyonerlerin ~ran'da faaliyete ba~lamas~~ile buradaki
Nesturiler Rus misyonerlere e~ilim göstermi~lerdir. Çok say~da Nesturi'nin
Ortodoks Kilisesine geçen Sepurgan piskoposu Mar Yonan'~ n izinden gitmesi ~ngiliz misyonu için büyük bir hezimet olmu~tur93.
~ngiliz misyonerler, Sepurgan ve Urmiye bölgelerinde Rus misyonerleriyle rekabet edemediklerinden 1899 sonbahar~ nda bu bölgelerdeki
köylerde bulunan okullar~ n~ n yönetimini Rus meslekta~lar~ na devretmi~lerdir. Ancak Rus misyonerlerinin gidemedi~i baz~~uzak Nesturi
yerle~im bölgelerinde faaliyetlerini eskiden oldu~u gibi devam ettirmi~lerdir.
Bununla beraber Urmiye'deki di~er çal~~malar~n~~da sürdürmü~lerdir94.
Rus misyonerlerin ~ran'daki Nesturiler üzerindeki etkin nüfuzu nedeniyle 1899'dan itibaren misyon merkezinin Osmanl~~topraklar~na ta~~ nmas~~
tart~~~lmaya ba~lanm~~~ve bu tedbir uygun görülmü~tür. Ancak Osmanl~~
hükümetinden çal~~ma izni al~ nmas~~ ve okullar~n Ortodoks Kilisesine
pürüzsüz bir ~ekilde devir teslimi için bir süre daha Urmiye'de kal~nmas~~kararla~t~ r~lm~~t~ r. Bununla beraber misyon binas~ n~n yap~m~~ için Osmanl~~
hükümetinden izin al~namamas~na ra~men 1903 y~l~nda misyon merkezi Van'a ta~~nm~~t~r. Riley ve Browne Rusya'n~n ~ran'daki faaliyetleri ne derecede
Coakley, a.g.e., s. 250-253.
a.g.e., s. 36.
94 NARA, Inquity Documents, No: 363; Coakley, a.g.e., s. 238.
92
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olursa olsun, Osmanl~~co~rafyas~ndaki ~ngiliz misyonerlik çal~~malar~n~ n etkilenmeyece~ini dü~ünerek, Osmanl~~ topraklar~ndaki misyonun gelece~inden umutludurlar. Rus misyonerlerinin Hakkâri'deki misyon faaliyetlerine olabilecek muhtemel etkisi, Ruslar~n misyonlar~m Hakkâri da~l~ k
bölgesine geni~letmeyi planlapp planlamamalanna ve patriklik ailesi üzerine
oynay~p oynamamalar~na ba~hyd~. ~kinci alternatif göz önüne al~nd~~~nda
Browne, Patri~in kendi misyonlar~na sad~k kalaca~~~fikrindedir. Di~er taraftan Rus misyoner papazlar~nda, ~ran d~~~ndaki Nesturiler üzerine herhangi
bir giri~imde bulunma gayreti sezmemi~lerdir. Çünkü Ruslar herhangi bir
zemin incelemesinde bile bulunmam~~lard~r". Di~er taraftan Rus tehlikesine
kar~~~Hakkâri da~lar~ndaki Tiyari ve Tuhup Nesturilerinin ya~ad~ klar~~
bölgeye yeni misyonerler gönderilerek ~ngiliz misyonerlerinin çal~~ma alan~~
geni~letilmi~tir"8.
Misyon merkezi Osmanl~~topraklar~ na ta~~nm~~~olsa da, ~ngiliz misyonerler Urmiye istasyonunu ayakta tutmaya çal~~m~~lar ve kendilerinden
yard~m isteyen Nesturi grubundan asla vazgeçilmemesi karar~ n~~alm~~lard~ r.
Ruslar~n ~ran'da henüz nüfuz edemedikleri iki ya da üç Nesturi bölgesindeki
kiliseleri desteklemi~lerdir. Merkezin ta~~nd~~~~senelerde matbaa, ilahiyat
okulu ve erkeklerin e~itim gördü~ü bir okul Urmiye'deki faaliyetlerini
sürdürmü~tür. 1909 y~l~ nda ~ngiliz misyonu, ~ran'daki köylerde yirmi alt~~
okula sahiptir. Ancak bu okullann hepsi de Urmiye d~~~ndad~ r97.
Nesturi Patri~inin dilekçe mektubundan otuz yedi y~l geçtikten sonra
~ngilizler misyon merkezini Osmanl~~topraklar~nda kurmu~lard~r98. Misyon
merkezinin Van'a ta~~ nmas~yla birlikte misyonun ba~~ na W.A. Wigram
geçmi~tir". Van, mevki bak~m~ ndan uygun bir seçenek de~ildir. Çünkü
Koçanis'in 100 km kadar kuzeyine dü~mektedir ve buradaki H~ ristiyan
nüfusun hemen hemen hepsi Ermenilerden olu~maktad~r. Misyon merkezinin Nesturilerin yo~un oldu~u Hakkâri de~il de Van'a ta~~ nmas~nda en
büyük etken ~ngilizlerin burada konsolosluk açm~~~olmaland~r. Bu ~ekilde
~ngiliz misyonerler daha fazla himayeye sahip olacaklard~ r. Misyonerlere
kar~~~kötü tav~r tak~ nan Çölemerik, Diz gibi merkezlerin yerel yönetimleri

95 Bkz:

Coakley, a.g.e., s. 225-227.
Inquiry Documents, No: 363.
97 Coakley, a.g.e., s. 279.
98 NARA, Inquity Documents, No: 363; Anzerlio~lu, a.g.e., s. 54; Yonan, a.g.e., s. 35.
99 Yonan, a.g.e., s. 35.
95 NARA,
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dikkate al~nd~~~ nda da Van yine tercih sebebidir. Misyona kar~~~dü~manl~k
beslemeyen o s~ radaki Van Valisi Tahir Pa~a ~ngiliz misyonerlerce sevilen birisidir. 1903 bahar~nda misyon binas~n~n kurulmas~~için henüz ortada bir
ferman yoktur, fakat geç de olsa verilece~i umudu vard~r. Heazell misyon
için bir ev kiralamak ve çe~itli düzenlemeler yapmak amac~yla Van'a
gitmi~tir".
Van'da kal~c~~bir misyon binas~n~n yap~lmas~na ihtiyaç vard~r, fakat bunun. önünde iki büyük engel bulunmaktad~ r. Birincisi misyonun gelirinin
son zamanlarda giderek azalmas~d~r. 1897'de £ 3740 olan gelir, sonraki üç y~l
devamh azalm~~~ve 1900'de de £ 2629'a dü~mü~tür. 1903'e gelindi~inde gelir
£ 2.432'a kadar gerilemi~tir. Ayn~~y~ l harcamalar £ 3.261'dir. Yeni aç~lan Van
istasyonu da misyona £ 258 yük getirmi~tir. Neticede 1903'ün sonunda £ 748
aç~k ortaya ç~km~~t~r. ~kincisi ise Osmanl~~Devleti'nin misyon binas~~yap~m~na
izin vermemekte direnmesidir. Misyonun bu izni alabilmesi için yakla~~k alt~~
y~l beklemesi gerekecektir. Ancak ~ubat 1909'da, Van Valisi Ferit Pa~a taraf~ ndan Van'da yeni misyon binas~n~n yap~m~na izin verilmi~tir". Hatta
Van vilayeti dâhilindeki Sancaki Köyü'nde Nesturiler için bir okul ve kilise
in~as~na müsaade edilmi~tir".
Van merkez olarak seçilince ilahiyat okulu da buraya ta~~nm~~~ve Do~u
Anadolu'nun çe~ itli bölgelerinden gelen Nesturiler bu okula devam
etmi~lerdir". Okulun Van'daki ilk y~l~nda yirmi ö~renci e~itim görmü~tür.
Urmiye'den gelen Wigram, Neasan ve e~ine, yeni görev verilen Q. Awimelk
isimli Nesturi papaz da e~lik etmi~tir. Van'daki ilk y~ l sakin ve umut verici bir
~ekilde geçmi~tir. Yaz tatilinde Wigram ve Awimelk taraf~ndan Koçanis'e getirilen ö~renciler, Patrik için bir temsil (oyun) sunmu~lar ve Koçanis ziyaretleri ile temsil sunumlarm~~geleneksel hale getirmi~lerdir. Yaz~n Wigrain ve
Awimelk da~l~k bölgelerde ö~renci velilerini ziyaret ederek, onlarla da s~k~~
ili~kiler kurma olana~~~bulmu~lard~ r. ilahiyat okulu ikinci y~ hnda yirmi dört
ö~renci ve iki ~ngiliz, bir yerli papazla e~itim ö~retime ba~lam~~t~r. Bununla

1°° Coaldey, a.g.e., 254.
~~o~~Çok önceden çizilen plana göre misyon binas~~
iki kathyd~. Bina büyük bir okul, yatak
odalar~, mutfaklar, ah~ rlar, avlu ve Nesturiler ile Ingilizler için ayr~~ayr~~yap~lacak olan küçük kiliselerden olu~maktad~r. In~a edilmesi dü~ünülen misyon binas~n~n plan~~için bkz: Coakley,
a.g.e., s. 302.
102 BOA., DH.ID., 123/4.
l°3 NARA, Inquiry Documents, No: 363.
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beraber Neasan'~n Urmiye'ye dönmesiyle yerini Bowdon adl~~ misyoner
ald~1"4.
Van'daki okul yava~~yava~~misyonda a~~rl~~~n~~ hissettirmeye ba~lad~.
Okul papaz yeti~tirirken di~er taraftan genç erkek çocuklar~na da hizmet
vermekteydi. Genç erkek çocuklar ço~unlukla papazlar~n veya meliklerin
çocuklar~ndan seçilmekteydi. Nesturi ileri gelenlerinin çocuklar~na verilen
e~itimle, bir taraftan Nesturi liderleri üzerinde etkin olmak hedeflenirken
di~er taraftan onlar aras~ nda milli önderler yeti~tirmek hedefi
güdülmekteydi. Okulun müfredat~nda Klasik Süryanice, ~ncil, Kilise Tarihi,
Co~rafya, Aritmetik ve Türkçe dersleri vard~. ~ngilizce baz~~durumlar haricinde ö~retilmemekteydi. Bat~l~~konular hâlâ Nesturilerce tasvip edilmemekteydi. Buna ra~men erkek ö~renciler zaman zaman Bat~l~~k~yafetler giymekteydiler. Okul ö~retmenleri Wigram ve Bowdon't~~u~ra~t~ran ve k~zd~ ran baz~~
konular mevcuttu. Bunlardan birisi Van'daki Keldani Piskoposu Mar Yakup
Manna'n~ n kendilerine kar~~~olan dü~manca tav~rlarlyd~. Keldani piskoposu
1905'te bir olaydan sonra çocuklar~ n baz~lar~ na hediyeler vermi~~ve ~ngiliz
misyonu aleyhinde telkinlerde bulunmu~tu. ~kincisi ise 1906'da Van'da ortaya ç~ kan kolera salg~n~~idi. Bu olumsuz dur~~m okulun o y~ lki e~itiminin
yar~da kesilmesine sebep oldu. Salg~ ndan zarar görmemek için Wigram'~n
okul çocuklar~yla beraber Koçanis'e gitmesine ve okulun iki Nesturi
ö~retmenle idare edilmesine karar verildi. Asl~ nda okulun geçici bir süre
için Koçanis'e ta~~nmas~~misyona önemli bir katk~~ sa~lad~. Çünkü Koçanis'te
Patri~in on üç ya~~ndaki Polus ve Zaya ismindeki ikiz olan karde~leri de
okula ba~lad~lar. ~kiz karde~ler ertesi y~l on be~~ya~~ndaki a~abeyleri Hormuzd ile beraber ~ngiliz okulunda e~itim almak için Van'a gittiler. Bu arada
iki Nesturi daha okulda göreve ba~lad~. Okulda Nesturi kökenli görevlilerin
artmas~ , Patri~in okulun patronu gibi gösterilmesi bak~m~ ndan bir ~anst~.
~ngiliz misyonerler okulu Patri~e aitmi~~gibi göstererek, devletin takibat~ndan kurtulmak istemekteydiler. Urmiye okullar~n~z~~kapanmas~yla, buradaki otuz ö~renci de Van'daki okula nakledildi. Bu ö~rencilerin gelmesiyle
ö~renciler aras~nda k~yas~ya bir yar~~~olaca~~na da inan~lmaktayd~. Mevcut ev
yeni gelen ö~rencilerle dolup ta~~nca yeni bir ev kiraland~ i°5.

11" Coakley,
105 coakiey,

a.g.e., s. 254-255.
a.g.e., s. 225-227.

682

SELAHATT~N SATILMI~~

Van'~ n güneyindeki Nesturi köylerinde de yava~~yava~~okullar~ n
aç~lmas~yla ~ngiliz misyonerlik faaliyetleri devam etmi~tir". Wigram, Bowdon ve Reed, Van havalisinde hepsi de Katolik etkisi alt~ nda olan ve biri
d~~~ nda küçük ve fakir olan on sekiz Nesturi köyü ke~federek, buralara
düzenli ziyaretler gerçekle~tirmi~lerdir. Ad~~geçen misyonerlerin yan~~ s~ ra
Nesturi kökenli Awimelk'in yerini alan okul papaz~~Q. Ishu, ö~retmenlerden
bir di~eri olan Rabban Werda ve yüksek rütbeli kabul edilen Patri~in karde~i
Hormuzd taraf~ndan da düzenli olarak ziyaretler gerçekle~tirilmi~tir. Bu
köylerin en büyük ihtiyac~n~n okul oldu~unu tespit eden misyonerler, 19061907 döneminde be~~okul maddi olarak desteklemi~lerdir. 1909-1910
döneminde desteklenen okullar~n say~s~~on ikiye yükselrni~tir. Ayr~ca Khinu
isimli köyde halk~ n yapt~~~~kilisenin in~aat ustas~mn masraflar~~da misyon taraf~ndan kar~~lanm~~t~ri"7.
Bu arada Hindistan papazlar~ ndan birisi 1894 ba~lar~ nda Nesturi
Patri~ine verilmek üzere Musul konsolosu Rassam'a bir mektup
göndermi~tir. Onun Patrikten ricas~, bazen kral taraf~ndan davet edilen Keldani ve Latin papazlar~~gibi, kendilerine bilgili bir piskopos gönderilmesidir.
Fakat Nesturiler aras~ nda o kabiliyette pek kimse yoktur. Daha önce Hindistan'a bir misyoner olarak gitmek istedi~ini aç~klayan, ba~~diyakoz unvamna
sahip Awimelk, Browne ve Wigram taraf~ ndan en uygun ki~i olarak
görülmü~ tür. Bununla beraber misyonerler bu konuda Patri~i te~vik
etmi~lerdir. Ancak 1904'e kadar çok fazla bir geli~me olmam~~~ve misyon
komitesi bu görü~e pek olumlu bakmam~~t~r. Daha sonra Browne'un önce
kendisinin Hindistan'a gidip gerekli incelemeleri yapma teklifi, misyon komitesi ve Ba~piskopos taraf~ndan uygun görülmü~tür. Bunun üzerine Browne, 1906'da tatil için gitti~i ~ngiltere seyahati dönü~ünde do~rudan Hindistan'a geçmi~~ve birtak~m incelemeler yapm~~t~ r. Bu Browne'un ~ngiltere seyahati, kendisinin Ortado~u'daki yirmi y~ll~k görevi süresince ikinci tatili olmas~~oldukça dikkat çekicidir. Di~er bir ifadeyle Browne'un adanm~~l~ k ruhuyla görev yapan misyonerlerin güzel bir örne~i oldu~u söylenebilir. Neticede Malabar'daki H~ ristiyanlar~ n Nesturi Kilisesiyle birle~me istedi~ine
gerçekten inanan Browne'un raporlar~~do~rultusunda Aral~k 1897'de Awimelk, Patrik taraf~ ndan Mar Timotheas unvarnyla Malabar metropoliti olarak
kutsanm~~~ve Hindistan'a gönderilmi~tir. ~ngiliz misyonunda görev alan bir
1°6 NARA, Inquiry Documents, No: 363.
107 Coakley, a.g.e., s. 301-302.
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Nesturi din adam~ n~ n Hindistan'daki bir kiliseye atanmas~~ ile ~ngiltere,
sömürgesi durumunda bulunan bu ülkedeki Nesturi halka daha yak~ n olmaya ve onlar~~ daha iyi kontrol etmeye çal~~m~~t~ r". Bununla beraber
~ ngiltere, bu sömürgesinde büyük bir Nesturi nüfusunun oldu~unu öne
sürerek, Osmanl~~tebaas~~olan Nesturiler üzerinde himaye hakk~~istemi~tir.
Böylece, H~ ristiyan az~ nl~ klar lehine Osmanl~~ Devleti'nden birtak~m
~ slahatlar isteyen ülkelerin ba~~ nda gelen bu devlet, Osmanl~~yönetimi
üzerindeki etkisini güçlendirmeye çal~~m~~urw".
1908'de Musul bölgesindeki Keldanilerin Nesturi Kilisesine geçmek için
te~ebbüste bulunmalar~~misyonu etkileyecek önemli bir geli~me olmu~tur.
Bu tarihte Alkosh papazlar~ ndan birisi olan Q. Giwargis, Nesturi Patri~i taraf~ ndan piskopos olarak kutsanarak, Alkosh Köyü'ndeki kiliseye atanm~~t~r.
Bölgedeki Keldanilerin Nesturilerle birle~mesindeki arac~~ rolü ise ~ngiliz
misyonerler oynam~~ lard~ r. Çünkü ihtida etmek isteyen Keldaniler bu harekete ba~lad~ klar~ nda Browne'a mektuplar yazarak ondan yard~m istemi~lerdir. Bu talepler üzerine Browne, misyonu Musul'da bir istasyon
kurmaya ikna etmeye çal~~ m~~t~ r. Ancak yeni bir istasyonun kurulmas~~için
misyonun sermayesi yeterli olmam~~t~ r. Hatta misyon maddi bak~mdan aç~k
verir duruma gelmi~ tir. ~artlar yeni bir istasyonun aç~lmas~ na imkân vermeyince ~ ngiliz misyonerler, Nesturili~e geçen Alkosh'taki piskoposa maa~~
ba~lanmas~n~~ya da Musul'da faaliyet gösteren ba~ka bir ~ngiliz misyonu olan
H~ ristiyan Misyon Cemiyeti (CMS)'nin Frans~z-Keldani giri~imlerine kar~~~
mühtedi piskoposa koruma sa~lanmas~ n~~istemi~lerdir. Bunun üzerine misyon komitesi bir papaz gönderilmesini ve Alkosh piskoposuna da küçük bir
ekonomik yard~m~~uygun görmü~tür"°.
1908'de Osmanl~ 'da Me~ rutiyet'in ilan edilmesi, ~ngiliz misyonerler taraf~ ndan misyonun gelece~ini olumlu yönde etkileyecek bir geli~me olarak
de~erlendirilmi~ tir. Misyon müdürü Wigram, Me~ rutiyetle birlikte yasalar
alt~ nda daha rahat faaliyet göstereceklerini, H~ ristiyan tebaan~ n eskisi gibi
yabanc~~devlet deste~ine çok gereksinim duymayacaklar~n~, dolay~s~yla art~k
Keldanilerin Fransa'n~n deste~ine ihtiyac~~olmayaca~~n~~ve ço~unun Nesturi

Coakley, a.g.e., s. 277-302.
Anzerlio~lu, a.g.e., s. 54-55.
imlerini çok öncelere, Badger
l() Bununla beraber Keldanilerin bu yöndeki giri~
dönemine kadar götürmek mümkündür. Fakat Keldani Patri~inin bask~lar~~nedeniyle bir sonuç
elde edilememi~tir. Coaldey, a.g.e., s. 306.
i"
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Kilisesine kat~ lmak isteyeceklerini dü~ünmü~ tür. 1910 ~ubau'nda Nesturi
Kilisesine geçecek Keldanilerin miktar~n~~yüzde yetmi~~be~~olarak tahmin
etmi~ tir. Ancak Van'da bulunan misyon karargâh~n~n Keldanilerin ya~ad~~~~
bu bölgeye uzakl~~~~büyük bir dezavantajd~r. Özellikle k~~~mevsiminde
ileti~ imde büyük zorluklar ya~anmakta oldu~u, misyonerlerin daha önceki
tecrübelerinden bilinmektedir. Ayr~ ca bölgeyi çok iyi tan~yan ihtiyar misyoner Browne'un yerini alabilecek biri bulunamazsa bu zorluk daha ciddi hale
gelecektir. Yeni bir istasyon aç~lmas~n~ n çok zor görülmesi ve bu bölgedeki
faaliyetlerin daha uygun ~artlarda gerçekle~ebilmesi için Wigram, misyon
merkezinin Musul'a daha yak~n bir yerlere ta~~ nmas~~fikrini Ba~piskopos Davidson'a onaylaturm~~ur.
Browne'un Ba~piskopos Davidson'a yazd~~~~son mektubunda Patri~in
kendisine kar~~~ilgisiz tutumundan dolay~~bahar~~ ~ madiye'de geçirmek istedi~inden bahsetmesi dikkat çekicidir. Nesturi Patri~inin Browne'a kar~~~
ilgisizli~inin, Rus misyonerlerle ili~kilerini geli~ tirmesinden kaynaklanmas~~
mümkündür. Çünkü birkaç y~ l sonra Nesturi Patri~i Ruslarla anla~arak I.
Dünya Sava~~ na müdahil olacakt~r. Nesturilere yard~ m için kendi paras~n~~
bile harcamaktan çekinmeyen Browne'un Eylül 1910'da vefat etmesiyle misyonun i~ lerinde bir süre durgunluk görülmü~türw.
Misyon Merkezinin ~madiye'ye Ta~~nmaz
~ ngiliz misyonerler, Sancaki Köyü'nde Nesturiler için bir okul ve kilise
kurmak amac~ yla büyük güçlüklerle ruhsat almalar~na ra~men, burada herhangi bir bina in~aat~na giri~memi~lerm ve 1910'da misyon merkezini Van'dan ~madiye'ye ta~~ m~~lard~ r. Ayn~~ y~ l Van'daki ilahiyat okulunu da
~madiye'ye naldetmi~lerdir. Bu de~i~iklikte as~ l amaç son zamanlarda Nesturi
Kilisesine geri dönü~leri ivme kazanan Keldaniler ile bir k~s~m Yakubi
aras~ nda faaliyetleri geni~letmektir. ~madiye, Do~u Anadolu Da~lar~n~n
güney yakas~ nda bulunmaktad~ r. Yani Hakkâri'nin güney kenanndad~r. Bu
bak~ mdan Nesturilerin yo~un olarak ya~ad~klar~~Pervari'ye yak~nd~r. Zab, Tiyan ve Tuhup'dan sadece bir da~~s~ruyla ayr~lm~~~durumdad~ r. Bu nedenle
da~l~~Nesturilerin buraya ula~mas~~Van'a ula~mas~ ndan çok daha kolay ola-
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cakur. Urmiye'deki bas~ mevinin de buraya getirilmesi kararla~ur~ lm~~ ur.
Ayn~~zamanda Tigris Vadisindeki Nesturilerin ula~~m~~daha kolayla~acakuri '3.
~ngiliz misyonerlerin Van'da misyon binas~~ve okul için ald~klar~~ferman
~madiye için geçerli olmam~~ur. Bunun üzerine ~madiye'de bir okul ve inatbaar içine alan yeni bir bina yap~ m~~ için müracaatta bulunmu~lard~ r. 16
A~ustos 1910 tarihinde de ~madiye'ye hareket etmi~ler ve yirmi be~~kat~ r
yükü kitap ve mobilyay~~ ~madiye'ye, oradan da be~~km bat~daki Bibaydi
Köyü'ne nakletmi~ lerdir. Wigram burada iki veya üç ev kiralad~ ktan sonra
yap~ lacak e~itim faaliyetlerine gerekli ortam~~ olu~turmak için hemen
çal~~malar~na ba~lam~~~ur11,1.
Bu s~ ralar ~ngiliz diplomatik temsilcilerin de do~rudan misyoner gibi
hareket etti~ini Osmanl~~ ar~iv belgelerinden ö~renilmektedir. Misyon merkezinin ~madiye'ye ta~~ nma karar~~ al~ nmas~ndan sonra Musul ~ngiltere konsolos yard~mc~s~~üç ay boyunca Musul ve çevresinde dola~m~~ , gitti~i yerlerdeki Kürt ve Nesturi a~iret reisleriyle görü~mü~~ve baz~~ mühim noktalarda
~ ngiliz misyoner okullar~ n~ n aç~ lmas~~ için giri~imlerde bulunmu~tur.
Dönemin Musul milletvekilleri Faz~ l ve Daver Busfati Beyler, göndermi~~olduklar~~ 22.09.1910 tarihli telgrafla birçok zarar vereceklerine inand~ klar~~
~ ngiliz misyoner faaliyetleri konusunda Dâhiliye Nezaretinin dikkatini
çekmi~lerdirlus.
~ngiltere konsolos yard~mc~s~~ daha sonra ~madiye'ye gelerek kaza merkezinde bir okul açmak istemi~ tir. Konsolos yard~mc~s~, misyon müdürü Wigram'~~da beraberinde getirmi~tir. Misyonerlerin bar~nmas~~için bir ev temin
etmek amac~yla giri~imlerde bulunmu~tur. Musul'un ~madiye Kazas~ 'nda
ya~ayan Süryani, Nasrani ve Yahudi halk, kazalar~nda okul açmak isteyen
~ngiliz misyonerleri istememi~lerdir. Onlar~ n burada ikamet etmelerini ve
faaliyetlerini engellemek için hem Musul Valili~ine hem de Sadaret'e
~ikâyette bulunmu~lard~rn".
~ madiye merkezinde uygun ortam bulamayan ~ngiliz misyonerler, bu kazaya ba~l~~ Bibaydi Köyü'nde okul in~as~~ için hazine topraklar~ ndan bir
dönüm tarla sat~n alm~~lard~r. Okul binas~~ için ruhsat almak amac~yla
113 NARA,

Inquily Documents, No: 363; Anzerlio~lu, a.g.e., s. 56.
a.g.e., s. 307.
115 BOA., DH.~D., 123/4.
116 BOA., DH.~D., 123/4.
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hükümete ba~vurduklar~nda, in~aata çoktan ba~lam~~lard~r. Bunun üzerine
Sadaret, Van Valisi'nden in~aatm r~~ hsats~z olarak in~a edilmesine göz yuman
sorumlular~ n cezaland~ r~ lmas~ n~~ istemi~tir. Bunun yan~~ s~ ra ahalinin
müdahalesiyle uygunsuz bir olaya meydan verilmemesini ve gerekli
önlemlerin al~ nmas~n~~istemi~tir. Misyon merkezinin ~madiye Kazas~ 'na de~il
de ~madiye'ye yanm saat mesafede bulunan Bibaydi Köyü'ne nakledilmesi,
Ingilizlerin yerel hükümetten ve buradaki halktan gördükleri tepkinin
büyüklü~ünü gösterir"7.
~madiye Kazas~ 'nda oldu~u gibi Bibaydi Köyü'nde de halk, ~ngiliz misyonerlerden rahats~z olmu~~ve onlar taraf~ ndan yap~ lmakta olan okul
in~aaun~ n durdurulmas~n~~istemi~tir. Çünkü halka göre ~ngiliz misyonerler
okul nam~yla adeta bir kale in~a etmi~lerdir. Bu nedenle köy halk~~ Musul Valili~ine ve Dahiliye Naz~ rl~~~na yirmi sekiz imzal~~ bir ~ikayet dilekçesi
göndermi~tir. ~ikayet dilekçesinde, Mecelle sayesinde e~itimin her tarafa
yay~ lmakta oldu~u ve Osmanl~~Devleti'nin tebaas~mn çocuklar~ n~n talim ve
terbiyesini taahhüt etti~i belirtilmi~tir. Bu nedenle onlara göre, misyoner
okullarma asla ihtiyaç bulunmamaktad~r. Bu okullar~n aç~lmas~n~n o zaman
ve gelecekte do~uraca~~~zararlar göz önünde bulundurulup binalar~ n~n
yap~ lmas~na müsaade edilmemesi istenilmektedir. Ayr~ca bunun yap~lmas~~
için Do~u Anadolu halk~n~ n her türlü kanuni yollara ba~vuraca~~ndan bahsedilmektedir"'.
~ngilizlerin Nesturilerle süregelen ili~kilerinin ileride büyük bir gaileye
sebep olaca~~~dü~üncesi köy muhtarlar~mn da zihinlerinde yer etmi~tir. Onlara göre bölgedeki Nesturiler dik ba~l~ l~ k göstermekte ve Osmanl~~
hükümetini yok sayrnaktad~ rlar.
Dâhiliye Nezaretinden 22 Eylül 1910 tarihinde cevap olarak Musul vilayetine yaz~ lan yaz~ da, misyonerlerin yeniden ruhsats~z okul açmalar~ na
müsaade edilmemesi istenmi~tir. Bibaydi Köyü'nde yap~lmakta olan binan~n
yap~ m~n~ n durdurulmamas~~durumunda ahalinin menfi bir te~ebbüste bulunaca~~~endi~esi hâkimdirii".
Sonuçta ~ngiliz misyonerler 1911 ba~lar~nda yeniden e~itim ö~retime
ba~lam~~lard~ r. Ancak okul aç~ld~~~nda bir diizineden daha az ö~rencileri
BOA., DH.~D., 123/4.
BOA_, DH.~D., 123/4; Coakley, a.g.e., s. 308.
II" BOA., DH.~D., 123/4.
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olmas~~vard~ r. 1912 ~ubat'~ nda okulun aç~lmas~~için ferman yaymlanm~~sa da
i~ler umuldu~u gibi gitmemi~~ve ~ngiliz misyonerler Osmanl~~ topraklar~ n~~
terk etmeye ba~lam~~lard~ r120 . 1912'de sadece ABD uyruklu yerli papazlardan
Neasan kalm~~ t~ r121. Osmanl~~Devleti ile ~ngiltere'nin birbirine dü~man
oldu~u I. Dünya Sava~~ n~n ba~lamas~yla birlikte Canterbury Ba~piskoposlu~u
Nesturiler aras~ ndaki faaliyetlerini tamamen geri çekmeyi uygun görmü~tür.
~ran'daki Nesturiler üzerine faaliyet gösteren ~ngiliz misyonerler de geri
çekilmi~ler ve Urmiye istasyonundaki da mal ve mülklerini Amerikan misyonuna devretmi~lerdir122.
Sonuç
~ ngiliz misyonerlerin Nesturiler üzerindeki faaliyetlerinin as~ l sebebi
nedir sorusuna verilecek cevap, siyaset olmal~ d~ r. Nesturiler üzerine yap~lan
siyasetin sebebi ise onlar~ n ya~ad~ klar~~Do~u Anadolu ve Urmiye bölgelerinin
stratejik bak~mdan büyük önem te~kil etmesidir. Yani ~ngiltere, kuzey-güney
do~rultusundaki bu koridordan geçerek Akdeniz'e aç~ lmak isteyen Rusya'y~ ,
Uzakdo~u'daki sömürgelerinin güvenli~i aç~s~ ndan engellemeye çal~~m~~t~ r.
Bu nedenle ~ngiltere, hamili~ini yapt~~~~misyonerleri vas~ tas~yla Nesturiler
aras~ nda nüfuzunu güçlendirmek istemi~tir.
1840'11 y~llarda patriklik makam~ nda bulunan Patrik Abraham'~ n
tav~rlar~ ndan anla~~lmaktad~ r ki, ~ngiltere, misyonerler arac~l~~~yla Nesturilere politik destek vaat etmi~tir. "~ark meselesinin" Anadolu topraklar~ na
kayd~~~~XIX. yüzy~l~ n son çeyre~inde ve Nesturilerin Rusya'ya meyil etti~i bir
dönemde ~ngiliz misyonerlerinin yeniden Nesturiler aras~ nda yo~un bir faaliyette bulunmalar~, özellikle de onlar~ n diinyevi liderli~ini de üstlenmi~~
olan patrikleriyle yak~ n temas halinde olmalar~~tesadüfi de~ildir. Nesturiler
aras~ nda faaliyet gösteren ~ngiliz ~nisyonerlerine ait raporlarm Canterbury
Ba~piskoposlu~u kanal~yla ~ ngiltere hükümetine düzenli olarak iletilmesi,
"Nesturi Misyonu"nun as~l görevinin politik oldu~unun bir göstergesidir.
Nesturilerin ~ngiliz misyonerleri ça~~rmalar~n~ n ve onlarla genelde iyi
ili~kiler içerisinde olmalar~n~ n esas sebebi de siyasettir. Çünkü Nesturiler,
tâbliyetinde ya~ad~ klar~~Osmanl~~Devleti'ne kar~~~güçlü bir Bat~l~~devletin korumas~n~~sa~lamak istemi~lerdir. Bu müsait ortamda ~ngiliz misyonerlerin fa12o coa..ey, a.g.e., s. 308-314.
121 Yollan, a.g.e., s. 35.
122 NARA, Incythy Documents, No: 363; Anzerlio~lu, a.g.e., s. 56-57.
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aliyetleri, Nesturilerin Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~tutumlar~ na olumsuz
yans~ m~~ur. Nitekim XX. yüzy~la gelindi~inde, milliyetçilik fikirlerinin de
etkisiyle Nesturilerin korunma istekleri ba~~ms~ zl~ k hayallerine
dönü~mü~tür.
Ayn~~zamanda Nesturilerin, Canterbury Ba~piskoposlu~una ba~l~~ misyonerler arac~l~~~yla ~ngiltere'den destek vaatleri almalar~ , kendilerini güçlü
görerek ya~ad~ klar~~bölgede Kürtlerle nüfuz milcadelesine giri~melerine sebep olmu~tur. Nesturilerin bu tutumlar~~ daha sonraki süreçte iki toplum
aras~nda ciddi çau~malann ya~anmas~na sebebiyet vermi~tir.
Osmanl~~Devleti, politik hedefler do~rultusunda topraklanna geldiklerini dü~ündü~ü ~ngiliz misyonerlerin faaliyetlerini dikkatle izlemi~tir. Ayn~~
zamanda Nesturilerin yabanc~lara bak~~lar~ n~~dikkate alarak, misyoner-Nesturi birlikteli~inin zararl~~etkilerini önlemeye ya da en az~ ndan asgariye indirmeye çal~~m~~ ur. Nesturilerin misyonerlere olan ilgisini azaltmak amac~ yla
patri~in maa~~ve çe~itli hediyelerle taltif edilmesi, önemli Nesturi liderlerine
nahiye müdürlüklerinin verilmesi, Nesturi çocuklan için okullar~n aç~lmas~,
ya~ad~ klar~~ bölgede idari düzenlemelere gidilmesi ve Kürtlerin kendileri
üzerine olan tecavüzlerinin önlenmesi gibi bir k~s~m tedbirler alm~~ur.

