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Özet 
Bugün ço�u ara�tırmacı tarafından Asuri-Keldani adı altında anılan dinsel cemaatin üyeleri, temel 

olarak hıristiyanlı�ın birinci yüzyılı içerisinde �ran topraklarında kurulmu� olan Do�u Süryani Kilisesi’ne 
ba�lıdırlar. Keldaniler, 16. yy’da Katolik Kilisesi’ne ba�lanırken Asuriler, Do�u Süryani Kilisesi’nin dini 
prensiplerine sadık kalmayı seçmi�lerdir.  

Bu çalı�ma, teolojik kopu�tan önceki kadim kilise olan Do�u Kilisesi’nin tarihine kısa bir bakı�ın 
ardından, günümüz �ran �slam Cumhuriyet’inde “zımmi” statüsü altında ya�ayan azınlıklardan biri olan Asuri-
Keldani cemaatlerinin siyasi ve sosyal durumlarını analiz edecektir. 

nathar Kelimeler: Asuriler, Keldaniler, Do�u Süryani Kilisesi, �ran, Dinsel Azınlık. 
 
Abstract 
The members of the religious community called by several researchers under the name of “Assyro-

Chaldean”, are essentially adherents of The Eastern Assyrian Church founded in the land of Persia during the 
first century of christianity. While Chaldeans have adhered to the Catholic Church in the 16th century, 
Assyrians have opted to remain faithful to the religious principles of the Eastern Assyrian Church.  

After a brief view of the history of Eastern Assyrian Church that had been the ancient church before 
the theological rupture, this study will analyze social and political situation of the Assyro-Chaldean community 
living as one of the religious minorities within the Islamic Republic of Iran, under the islamic statute of 
“dhimma”.       
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Literatürde Asuriler/Keldanilerin tarihlerine odaklanan bilimsel çalı�malar söz konusu oldu�unda 

kar�ımıza genel olarak iki farklı adlandırma çıkmaktadır. Bu adlandırmalardan birisi Nasturiler1 terimi 
iken di�eri, daha genel bir adlandırmaya kar�ılık gelen “Do�u Süryanileri” terimidir. Keldaniler, 16. 
yy’da Katolik Kilisesi’ne ba�lanmayı seçmi� Nasturiler / Asuriler olarak tanımlanırken, aslında aynı 
cemaatin üyeleri olan fakat Keldaniler’den farklı olarak Do�u Süryani Kilisesi’ne ba�lı kalmayı seçmi� 
halkı tanımlamak için kullanılan Nasturiler / Asuriler terimleri konusunda halen bir karı�ıklık söz 
konusudur.  

Bu grubun üyelerinin kimi ara�tırmacılar tarafından “Nasturiler” olarak adlandırılmasının nedeni, 
431 yılında toplanan Efes Konsili’nin2 kararlarına uymadıkları için aforoz edilen dönemin �stanbul Patriki 
Nestorius’un dini ö�retisini takip etmi� olmalarından ileri gelir. Nasturileri çalı�an ilk ara�tırmacılar 
arasında “Nasturi” adının bir halkı mı yoksa mezhebi mi tanımladı�ı konusunda bir tartı�ma vardır. 
Gabriel Oussani (1901: 79), Nasturi adının bir halkı de�il belirli bir dinsel mezhebin üyelerini 
tanımladı�ını ve grubun bir halk olarak kökenlerinin Eski Do�u Süryanileri’ne dayandı�ını belirterek 
konuya açıklık getirir. Batı literatüründe Nasturilerin kökenlerinin ne oldu�u konusunda da tartı�malar 
mevcuttur. Örne�in, öncü misyoner ve gezgin  Dr. Asahel Grant (1843), 1800’lerin ortasında temas 

                                                 
• Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü. 
1 Nestorians (ing.),  Nestoriens (fr.) 
2 Süryani Kilisesi’nin Hıristiyanlık tarihinin ilk konsillerinde alınan kararlara verdi�i tepkilerin detaylı analizi için Bkz. Mehmet 
Çelik (1987). Süryani Kilisesi Tarihi, Cilt: 1, �stanbul:Yaylacılık Matbaası. Özel olarak Efes ve Kadıköy Konsilleri’ne de�inen 
fransızca bir çalı�ma için Bkz. Pierre-Thomas Camelot (2006). Éphèse et Chalcédoine: 431 et 451 Histoire des conciles 
oecuméniques, Tome II, Paris:Fayard. 
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kurdu�u bu grupla �srail’in kayıp on kabilesi arasında bir özde�le�tirme kurar. Söz konusu 
özde�le�tirmenin nedeni; Nasturilerin gelenekleri ve adetleri ile Yahudilerinkiler arasında bazı 
benzerlikler bulmasıdır. Fakat ilerleyen tarihlerde yapılan incelemeler esas alındı�ında sözü edilen 
geleneklerin Nasturiler / Asuriler arasında çok nadir olarak görüldü�üne ve Asuri tarihinin böylesi bir 
konjonktürü desteklemedi�ine kanaat getirilmi�tir (Shedd, 1903: 1).. Bu konuyla ilgili olarak bir ba�ka 
yazar John Joseph (2000: 1-3), “Nasturi” teriminin ilk olarak kilise üyelerinin ikiye ayrıldı�ı ve bir 
bölümünün Roma’ya ba�lanmasıyla Keldani Kilisesi’ni olu�turdu�u 16. yy’da kullanılmaya ba�landı�ını 
öne sürmektedir. Ona göre bu dönemde Nestorius’un doktrinine sadık kalmayı seçen üyeler “Nasturi” 
olarak tanımlanırken Katolik Kilisesi’ne ba�lı kalmayı seçenler Keldani olarak adlandırılmı�tır.    

“Asuriler”3 terimi ise 16. yy’da bir grup Nasturinin katolik inancını benimsemesi ve kendilerini 
Keldaniler olarak tanımlamasıyla,  Batılı misyonerlerin inancını de�i�tirmeyen  Nasturilere 19. yy’da 
verdi�i addır (Sanasarian, 1998: 619). Asuri isminin topluluk üyelerince benimsenmesinde bir di�er 
neden; bu grubun kökenlerinin eski Asur halkına dayandı�ını dü�ünmeleridir. Do�u Süryani Kilisesi’nin ( 
kimi kaynaklarda Nasturi Kilisesi olarak da geçmektedir ) önceki iki patri�inin kız karde�i, dönemin 
patri�inin teyzesi ve Asuriler arasında en önemli tarihsel figürlerden biri olan Surma Hanım (Stafford, 
2004: 15). 1923’te yazdı�ı “Assyrian Church Customs and The Murder of Mar Shimun” adlı kitabında 
halkının kökenlerine dair �unları söyler: “Bizim eski Ninova Asurları’nın kanından oldu�umuza dair bir 
inancımız var. Bu savımız, da�larımızdaki insanlarımızın fizyonomileriyle British Museum’da bulunan 
kral yüzleri ve di�er Asurlularla kar�ıla�tırıldı�ı takdirde kanıtlanabilir” (Mar Shimun, 1923: 1). Halkın 
kökenlerini ısrarla antik Asuri “kanına” dayandırması ve ana vatanlarını kadim bir toprak olan “Assyria” / 
“Asur ülkesi” ile özde�le�tirmeleri, 20. yy’da dünyayı sarmı� olan modern milliyetçilik akımının etkisiyle 
kendilerine bir “etnik milliyet” in�a etme ihtiyacı ile açıklanmaktadır (Sanasarian, 1998: 619).     

 
Do�u Süryani Kilisesi’nin Kısa Tarihi 
De�inildi�i gibi temelde Nestorius’un ö�retisine ba�lı olmalarıyla tanımlanan Do�u 

Süryanileri’nin ait oldu�u kilisenin tarih içinde aldı�ı birçok ad vardır. �ran Kilisesi, Nasturi Kilisesi, 
Asuri Kilisesi4, Do�u Kilisesi, Do�u Süryani Kilisesi gibi.. Bu adlandırmalardan bir tanesi olan “�ran 
Kilisesi” ismi, kiliseye bu dinin do�du�u co�rafyanın �ran olması nedeniyle verilmi�tir. Fakat “�ran 
Kilisesi” teriminin kullanılması oldukça indirgeyici bir yakla�ıma i�aret eder. Çünkü kilise, dönemin �ran 
topraklarında ( bugünkü Irak’ta ) kurulmasına ra�men misyon hareketleri sonrasında Orta Asya, Çin, 
Tibet, Güney Hindistan ve Arabistan’a dek yayılmı�tır. Dolayısıyla varlı�ı �ran’la sınırlanamaz.  

Nasturi Kilisesi terimi de kilise üyelerinin bizzat kendileri tarafından kabul edilmeyen ve yanlı� 
bulunan bir adlandırmadır. Do�u Kilisesi’nin dönemin ba�at teolojisi olan �skenderiye yerine Antakya’yı 
seçmesi, dü�manlarının onları sapkın olarak nitelemesine neden olmu� ve “Nasturi” sözü bu grup 
tarafından onlara atfedilen bir adlandırma olmu�tur. Ortaça�ın Latin seyyahları, bu sözü Melkitlerin ve 
monofisiztlerin a�zından duymu� ve benimsemi�lerdir. Üstelik 13. yy’dan bu yana Abdicho adlı ünlü 
kanun adamı bu adlandırmaya kar�ı çıkmı� ve Nestorius’un kiliselerini kuran ki�i olmadı�ını, asla 
patrikleri olmadı�ını ve do�u lehçesini bilmedi�ini belirtmi�tir (Le Coz, 1995:12, Baum ve Winkler, 
2002: 7). Beynon da “Nasturi Kilisesi” teriminin kilise üyeleri tarafından asla benimsenmedi�ini ve 
cemaatin kiliselerini daha çok “Do�u Kilisesi” adı altında tanımlamayı tercih ettiklerinin altını çizer 
(Beynon, 1944: 261). 

Di�er bir terim olan “Do�u Süryani Kilisesi”, cemaat üyelerinin liturjilerinde (ayin ve 
ibadetlerinde) kullandıkları dilin Süryanice’nin do�u lehçesi olmasına referansla bu �ekilde anılır. Bu dil 
Nusaybin’de kullanılan Aramice’nin bir diyalektidir. Ayrıca, Yunan biliminin Araplara yine bu dil 
aracılı�ıyla ula�tırıldı�ı iddia edilmektedir. Süryanice’nin do�u lehçesi bugünün modern Süryani 
Kilisesi’ni kuran Yakubiler tarafından Urfa �ehrinde konu�ulan Batı lehçesinden belirgin biçimde ayrılır 
(Le Coz, 1995:12).   

Bugün cemaat üyelerinin tercih etti�i isimle Do�u Kilisesi’nin Nestorius’un ö�retisini 
benimsemesinden önce kuruldu�una dair bir görü� vardır (Atiya, 1968: 239, Yacoub, 1996: 13). 
Hıristiyanlı�ın Mezopotamya’ya yayılma süreci halen tartı�malı bir konu olsa dahi (Joseph, 2000: 35, 
Teule, 2008: 11) dinsel gelenek kilisenin ilk kökenlerinin havari Thomas’ın çalı�malarıyla atıldı�ını öne 
sürer. Süryani dilinde yazılmı� pek çok kaynak Süryani halkının apostolik dönemde Aziz Thomas’ın ve 
onun ö�rencileri, Luc’e göre �ncil’in (X: 1-24) bölümünde adları geçen yetmi�lerden ikisi olan Mor Mari 

                                                 
3 Assyriens (fr.) / Assyrians (ing.) 
41976’tan beri, “Do�u Asuri Kilisesi” / “Eastern Assyrian Church” terimi bu kilise üyelerince resmen kabul edilmi�tir. Söz konusu 
terimin kullanılması 20. yy’ın ba�larında ortaya çıkan ve Mezopotamya halkları birli�ini esas alan milliyetçi harekete de referans 
te�kil eder. Wilhelm Baum ve  Dietmar W. Winkler (2003). The Church of The East: A Concise History, Routledge Curzon: 
London/New York. s.4.        
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ve Mor Adaï’nin misyon çalı�maları sonrasında hıristiyanlı�a döndürülmü� oldu�unu vurgular (Missick, 
2000: 35, Baum ve Winkler, 2002: 12, Briquel-Chatonnet, 2004: 457). Bu anlatıma göre Mor Addaï, 
37’de Seleucie-Ctésiphon’da kurulmu� olan ilk yeni kilisenin piskoposudur. Bu kilisenin kurulu�una 
yönelik birçok efsanevi anlatı olmasına ra�men, söz konusu bölgenin 1. yy’ın sonunda Part 
�mparatorlu�u’nu ziyaret eden Filistinli ya da Antakyalı misyonerler tarafından hıristiyanla�tırıldı�ı fikri 
genel olarak kabul görmektedir (Valognes, 1994: 409). Nasturi / Do�u Süryani Kilisesi, Roma 
Kilisesi’nden ba�ımsız olarak önce Part �mparatorlu�u sonra da �ran’da geli�ecek olan ilk kilise olarak 
nitelenmektedir.   

Do�u Süryani Kilisesi’nin tarihini kısaca özetlemek gerekirse; ilk dönem belirtildi�i gibi �ran 
topraklarında ve Sasani Hanedanlı�ı yönetimi altında geçer. Bizans �mparatorlu�u’nun 313 yılında 
hıristiyanlı�ı kabulü ile beraber �ran Devleti tarafından iç dü�man olarak algılanan  �ran Hıristiyanları 4. 
yy’da II. �apur’un kıyımına u�rarlar. 410 yılında Seleucie-Ctésiphon’da bulunan patrikli�in otoritesi 
etrafında yeniden organize olarak kendi dinsel otonomilerini ilan ederler (Joseph, 2000: 38, Browne, 
1993: 4, Teule, 2008: 14). 5. yy’da kilise hıristiyanlı�ın geri kalanı ile tüm ba�larını kopararak 
Nestorius’un ö�retisini benimseme kararı alır. Böylelikle Hıristiyan dünyasından kendisini izole eden5 
Do�u / �ran Kilisesi, Antakya Kilisesi’nden de ayrılarak ba�ımsız / ulusal bir kilise durumuna gelir ve 
hıristiyanlı�ı do�u dünyasının uç bölgelerine dek yaymayı ba�arır. Kilise üyeleri açtıkları Urfa ve 
Nusaybin gibi okullarda önemli tercüme çalı�maları yaparlar ve süryani literatürüne önemli katkılarda 
bulunurlar (Doru, 2007).    

 �kinci dönem, �slam’ın geli�iyle ba�lar. Abbasi halifelerinin hükümdarlı�ı ile birlikte entelektüel 
üretim doruk noktasına ula�ır. (Nasturiler) Ba�dat’ın kültürel hayatına aktif olarak katılmaya ba�larlar. 7. 
yy ve 9. yy arası süren iki yüzyıllık sürede felsefe, tıp, idare gibi alanlarda oldukça önemli roller 
üstlenirler. Ba�dat’ta Nasturi ve Yakubi Hıristiyanlar Nusaybin ve Urfa / Edesse gibi okullarda 
Süryanice’ye çevrilmi� olan Yunan dü�üncesi eserlerini Arapça’ya çevirme gibi önemli bir görev ifa 
ederler. Le Coz, bugün Hıristiyan doktorların isimlerinin üzerinde yazılı oldu�u bir listenin6 yanında, 
Arap hümanizminin do�u�una katkıda bulunan ve dönemin halifelerinin bilimsel hizmetinde olan 
ayrıcalıklı ailelerin oldu�unu tespit eden belgeler sunar (Le Coz, 2005). Bugün Arap felsefesi ve tıbbının 
bu hıristiyan bilginlerin entelektüel deste�i ve birikimi olmadan geldi�i noktaya asla gelemeyece�i iddia 
edilir.7 Ayrıca bu dönemde tüm Asya’da ve Mo�olistan’da büyük Patrik 1. Timothe (780-823) yönetimi 
altında birçok eyalet ve piskoposluk ortaya çıkmı�tır. 7. ve 13. yüzyıllar arasında kiliselerinin sınırlarını 
Hindistan’dan, Orta Asya’ya ve Çin’e kadar geni�letmi�lerdir. Bu dönem (Nasturiler) için her bakımdan 
bir altın ça� olarak kabul edilir (Heyberger, 2003).  

Üçüncü dönem yakla�ık bir yüzyıl süren Mo�ollar’ın istilasıyla ba�lar. Timur’un ate�li ordusu 
Asya’ya gelerek buradaki (Nasturi) nüfüsunun büyük bölümünü öldürür. Timur, 1392’de Ba�dat’ı 
aldıktan sonra iki yüz yıl boyunca Hıristiyanlı�ı bu bölgeden silecektir. Do�u Hıristiyanları Türk-�ran 
sınırındaki da�lık bölgelere, özellikle belirtmek gerekirse Hakkari’deki (Stafford, 2004: 18, Yacoub, 
1996: 249) da�lara sı�ınacaklar, 1451’den itibaren teokratik bir devlet kuracak ve 4. Simon’un (1437-
1477) aldı�ı kararla aile içinde, (babadan o�ula de�il çünkü Patrik’in evlenmesi yasaktı) Patri�in ye�eni 
ya da kuzeni üzerinden fertlerden fertlere geçen bir tür Patriklik  haline gelecektir.  

Dördüncü dönem ise 16. yy’dan 20. yy’ın ba�ına kadar süren Osmanlı hakimiyeti dönemidir. 
1534 yılında Mezopotamya Bölgesi Osmanlı �mparatorlu�u’na dahil olur ve takip eden yılda 
kapitülasyonlar rejimi bu yeni eyalette kar�ılıklı anla�malarda taraf olan Fransa’nın koruyuculu�u altında 
uygulanır. Ayrıca yine bu dönemde Roma, misyonerlerini Diyarbakır’a göndererek Do�u Kilisesi ile 
diyalog kuracaktır (Stafford, 2004: 22). Sözü edilen dönem, Joseph Yacoub tarafından Asuri tarihinde 
“büyük parçalanma” dönemi olarak adlandırılmı�tır. Yukarıda belirtildi�i gibi sözü geçen dönemde Latin 
misyonerlerin etkisi altında kalan (Nasturi Kilisesi), Roma’ya ba�lı “Keldaniler” ve eski gelene�in 
devamcısı olan “Asuriler” olmak üzere ikiye ayrılacaktır.8 

                                                 
5Do�u Kilisesi’nin hıristiyanlık içerisinde mikro-bölgesel bir farklılı�ı temsil etti�ini belirtmek gerekir. Valognes’un not etti�i gibi; 
“Bütün hıristiyan aleminde, �mparatorluk ve romano-hellenist etkilerin dı�ında kalmayı ba�arabilmi� tek grup bu kilise üyeleridir. 
Bu durum, onların do�uya özgü bir kültürel zenginlik yaratmalarını sa�lamı�tır. �skenderiye’de helenist hıristiyanlık Antakya’daki 
süryani kültüre kar�ı zaferini kanıtlarken, Fırat’ın do�usunda Arami nitelikli bir hıristiyanlık gitgide geni�lemi�tir.” Jean-Pierre 
Valognes (1994). s. 411. 
6Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Raymond Le Coz (2006). Les chrétiens dans la médecine arabe, Paris: L’Harmattan. 
Raymond Le Coz (2005). Les médecins nestoriens au Moyen Age: les maitres des arabes, Paris: L’Harmattan.  
7Bu katkıların varlı�ını destekleyen bir di�er makale için bkz. Levent Öztürk (2005). “Abbasiler Döneminde Ya�ayan Hıristiyan 
Doktorların �slam Toplumuna Katkıları”, Ahmet Ta��ın, vd, Süryaniler ve Süryanilik, cilt: 3, Ankara: Orient Yayınları, s. 209-224.  
8 Keldani Katolik Kilisesi’nin olu�masının ve kopu�un nedenlerini inceleyen bir çalı�ma için Bkz. �brahim Özco�ar (2005). 
“Papalı�ın Müdahelesi ve Süryani Kiliselerinde Bölünme: Keldani ve Süryani Katolik Patrikleri”, Ahmet Ta��ın vd., a.g.e, s. 267-
296. 
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Be�inci dönem ça�da� dönemdir. Bu dönemde Asuri-Keldaniler9 büyük sayıda �ehit verirler. 
Örnek vermek gerekirse; 1915’te Kürtler ve Türkler tarafından gerçekle�tirilen saldırılar10, 1933’te Irak 
monar�isinin bu gruba kar�ı yaptı�ı kıyımlar,11 1945 yılında �ran’ın gerçekle�tirdi�i zulümler ve Kürtlerin 
devamlı saldırıları sayılabilir. Ayrıca bunların yanına Körfez Sava�ı sırasında ölen ve Irak vatanda�ı olan 
nüfusu da eklemek gerekir. Asuri-Keldaniler, 2. Dünya Sava�ı sırasında Batılı kuvvetlerinin onlara 
vaadettikleri kendi “ba�ımsız devletlerini” kurma sözünü tutmadıkları için de büyük bir hayal kırıklı�ı 
ya�amı�lardır.12 2. Dünya Sava�ı sırasında u�radıkları soykırımda cemaat üyelerinin büyük kısmını ( bazı 
tahminlere göre yakla�ık yarısını )  kaybetmi�tir. Hayatta kalabilenlerin bir kısmı çareyi kiliselerinin fiziki 
varlı�ını koruyabilmek amacıyla dünyanın çe�itli bölgelerine göç etmekte bulmu�lardır. Fakat tam da bu 
da�ılma ve cemaat üyelerinin gittikleri ülkelere entegre olmaları nedeniyle, 3. yy’a kadar dü�man dı� 
unsurların saldırılarından kendini koruyabilmi� ihti�amlı (Nasturi Kilise’sinin) mirasçıları olan Asuri-
Keldani Kilisesi üyeleri kültürel kimliklerini koruyamamaları nedeniyle büyük bir yok olma tehditiyle 
kar�ı kar�ıya kalmı�tır (Le Coz, 1995: 16-17, Billioud, 1995: 166). Asuri-Keldanilerin ça�da� tarihi 
kıyımların, eziyetlerin ve zorunlu göçlerin tarihi olarak resmedilir. Belirtilen tüm nedenler bu dinsel 
grubun geli�im ve proselitizm ümitlerini yok edecektir.  

Teule (2008: 168-169) tarafından belirtilen istatistiklere göre grup üyeleri günümüzde Irak, 
Suriye, Türkiye, Ürdün, Mısır ve Liban gibi birçok Orta Do�u ülkesinde da�ınık bir �ekilde ya�amakta 
olup grubun ço�unlu�u bahsetti�imiz nedenlerden ötürü ba�ta Amerika Birle�ik Devletleri ve Avrupa 
ülkeleri olmak üzere çe�itli diaspora ülkelerinde bulunmaktadır.  

 
�ran Asuri-Keldanilerinin Tarihi  
Valognes’un saptadı�ı gibi; Do�u Süryani Kilisesi / �ran Kilisesi di�er eski kiliselerden Roma-

Bizans topraklarının dı�ında do�mu� bir kilise olması sebebiyle ayrılmaktadır. �ran Kilisesi 7. yy’a kadar 
Sasani �mparatorlu�u’nda ba�at din olmu� mazdekizmin etkisinde kalmı� bu etki nedeniyle de 
nestoryanizm doktrinini daha kolay kabul etmi�tir. Ayrıca, 16. yy’dan itibaren Pers �mparatorlu�u’nda 
etkin olmaya ba�layan �ii islamı bu kiliseye di�er Arap hıristiyan gruplardan farklıla�masına neden olan 
özel bir kimlik kazandırmı�tır (Valognes, 1994: 767).     

Kilise tarihiyle ilgili olan bölümde belirtildi�i üzere, Timur’un 14. yüzyılda bölge hıristiyanlarını 
tehdit eden i�galleri sonrasında Asuri-Keldaniler güvenli bir alan bulmak umuduyla Urmiye ve Van 
gölleri arasında yer alan Hakkari’nin da�lık bölgelerine gelmi�ler ve bu bölgeye yerle�mi�lerdir. Bir di�er 
kısım ise daha sonra Hakkari da�larından inip Urmiye Ovaları’na yerle�mi�lerse de bu dönem konusunda 
net bir tarih vermek mümkün de�ildir.13 Nüfusun Hakkari da�larında kalmayı seçen bölümü bölgenin 
zorlu fiziksel �artlarına uyum sa�lamak ve hayatta kalabilmek için “a�iret” yapılanması �eklinde organize 
olmu�lardır. Urmiye Ovaları’na yerle�en nüfus ise zaman içerisinde a�irete dayalı yapılanmalarını terk 
etmi�lerdir (Naby, 1977: 239). 19. yy’da  “American Board of Commissioners for Foreign Missions” adlı 
örgütün üyeleri olan Amerikan misyonerleri Urmiye Asurilerini kendi kiliselerine ba�lamak amacıyla bu 
bölgede hastanaler, okullar ve basım evleri kurmu�lardır. Bir ba�ka teze göre Amerikalı misyonerlerin 
amacı bu bölgede ayrı bir protestan kilisesi kurmaktansa 7. ve 13. yüzyıllar arası Mo�olistan ve Çin’e 
kadar yayılmı� olan  Kadim Asuri Kilisesi’ni reforme etmektir.14 Bunun yanında 20. yy’ın ba�larında 
Rusya halkın büyük ço�unlu�unu Ortodoks Rus Kilisesi’ne ba�lamayı ba�armı�tır (Naby, 1977: 241, 
Zirinsky, 1998: 10). 

                                                 
9Asuri-Keldaniler terimi tahmin edilebilece�i gibi Asurileri ve Keldanileri beraber tanımlayan bir terimdir. 16. yy’da Katolikli�i 
benimseyen Keldaniler ile Asuriler arasında bir ayrı�ma ya�ansa dahi bu iki topluluk literatürde beraber anılır ve ortak bir “halk” 
“kader” ve “inanç” birli�i üzerinden kimi zaman sentez bir kimlik içerisinde de�erlendirilirler.  
10 Bu konuda sayamayaca�ımız geni�likte bir literatür oldu�unun bilincinde olarak ve tarihsel ayrıntılara girmeyi göze alamayarak 
Do�u Hıristiyanları tarihinin “Ortado�u uzmanı” Batılı bir gazeteci tarafından nasıl algılandı�ına örnek olu�turması açısından 
belirtilen kitabın Türkiye’yi ele alan bölümünü önermekle yetiniyoruz: Claude Lorieux (2001). Chrétiens d’Orient en terre d’Islam, 
Perrin.        
11 Irak’taki Asuri-Keldanilerin göçlerini ve zorunlu yer de�i�tirmelerini tarihten günümüze inceleyen bir makale için bkz. Françoise 
Brie (2006). “Migrations et déplacements des Assyro-Chaldéens d’Iraq”, Outre-Terre, n° 17, s. 455-467. 
12 Irak’ta 1932’de sonlanan �ngiliz Mandası sonrası Asurilerin ya�adı�ı trajediyi betimleyen bir eser örne�i olarak R.S Stafford, 
a.g.e’sine bakılabilir.  
13 Nikitine, Asuri-Keldani nüfusunun bir bölümünün söz konusu bölgeye 16. yy’dan itibaren gelmi� olabilece�ini ileri sürer. Bkz. 
Basile Nikitine, l’Encyclopédie de l’Islam, cilt: III, col. 965-968, aktaran: Hubert De Mouroy (1973). “Les minorités non 
musulmanes dans la population iranienne”, Revue de géographie de Lyon, Volume 48, N° 2, s. 191. 
14 Bu konuda detaylı bir makale için, Bkz: Haleen Murre-Van Den Berg (1996). “The Missionaries’ Assistants: The Role of 
Assyrians in the Development of Written Urmia Aramaic”, Journal of  Assyrian Academic Studies, Vol:10, N°2, s. 3-17. Ayrıca 
�ran’da Amerikan misyonerlerin çalı�malarına de�inen bir çalı�ma için Bkz: Michael Zirinsky (1998). “American Presbyterian 
Missionaries at Urmia During the Great War”, Journal of Assyrian Academic Studies, Vol:12, N°1, s. 6-27.   
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1915’in Mayıs ayında grubun üyeleri Osmanlı orduları tarafından baskı altına alınmaya 
ba�landı�ında Urmiye ve Hakkari Asuri-Keldanileri destek bulmak amacıyla Rusların yanında yer almaya 
karar vermi�ler ve bu dönemde köylerini terk etmek durumunda kalarak Rusya i�gali altında olan �ran’ın 
Urmiye, Salmas ve Hoy bölgelerine sı�ınmı�lardır. Ocak 1916’dan 1917’nin baharına kadar bu bölgede 
görece rahat bir ya�am sürmü� Asuri-Keldaniler (Stafford, 2004: 30), 1917 yılında Bol�evik Devrimi’nin 
patlak vermesi sonucunda Rusya’nın sava�tan çekilmesiyle Ruslar tarafından sava�ın ortasında 
savunmasız bırakılmı�lardır. Bunun üzerine �ngiliz ordusunun onlara �ran cephesini korumayı önermeleri 
ile bu ülkenin tarafını tutmaya ba�lamı�lardır. Fakat söz konusu deste�e ra�men grubun üyeleri 1918 
yılında Urmiye ve Salmas’ta Kürtler ile Osmanlı ordularının saldırılarına hedef olunca (Zirinsky, 1998: 
14) �ngilizlerin bulundu�u Hamadan’a do�ru yol almı�lardır (Hellot, 2003: 138-139) �ran’da kalan 
Salmas ve Urmiye Asurileri ise mayıs 1919’da buradaki müslüman nüfusun kendilerine kar�ı 
gerçekle�tirdi�i bir isyan sonucunda çok sayıda kurban vermi�ler ve zorunlu göç yolunda karde�lerini 
takip etmek zorunda kalmı�lardır. Grup üyeleri daha sonra �ngiliz askerleri tarafından Hamadan’dan, 
Ba�dad’ın kuzeyinde yer alan bir di�er kamp alanı olan Bakuba’ya transfer edilmi�lerdir (De Mouroy, 
1973: 192, Stafford, 2004: 34-37). Bakuba Kampı’nda kalan Asuri nüfusunun ço�unlu�unu ( üçte iki 
kadarını ) Hakkari bölgesinden gelen Türk vatanda�ları olu�turmakta olup, geri kalan nüfus Urmiye 
kökenli �ran vatanda�larından ve Barvari-Bala ve Nirva Rekan’daki Kürt a�alarının boyunduru�unda olan 
rayalardan olu�maktaydı (Stafford, 2004: 37). Bu dönem boyunca Asuri-Keldanilerin arasında iki ayrı 
kampla�manın ortaya çıktı�ını belirtmek gerekir. Söz konusu kampla�mada birinci grubu, amcası Aziz 
�imun Paulos’un 1920 yılında ölümünden sonra onun yerini alan Aziz �imun Eshai ve Eshai’nin teyzesi 
Surma Hanım tarafından yönetilen �ngiliz deste�ine güvenen grup olu�tururken, ikinci grubu Fransızlara 
yakınlı�ıyla bilinen ve 1915’ten bu yana Osmanlılarla olan mücadelenin fiilen ba�ında bulunan General 
A�a Petros’un liderli�indeki grup olu�turuyordu (Hellot, 2003: 140) Mar �imun’un ruhani liderli�inin 
aksine A�a Petros’un liderli�i hiçbir spritüel nitelik ta�ımıyordu.  

Bakuba Kampı, 1920 yılında Araplar tarafından saldırıya u�rayınca kapatılmı� ve bu bölgede 
kalmayı tercih eden Asuriler Musul’a gönderilmi�tir. Bunun yanında geldikleri yer olan Hakkari da�larına 
ya da Urmiye Ovaları’na dönmek isteyen bir di�er grup yukarıda bahsetti�imiz direni�çi A�a Petros 
önderli�inde eski ya�am alanlarına do�ru bir dönü�e yönelmi�lerseler de Bavar Emiri’nin Tiyari ve 
Tkhouma15 a�iretlerini yenmesiyle ba�arısızlı�a u�ramı�tır. Bu yenilginin ardından gruptan sadece 4500 
kadarı Duhok ve Akra’ya yerle�meyi ba�arabilmi�tir. 1921 yılında Mindan Kampı da kapatılınca 
�ngilizler Asurileri, patrikleri Mar Emanuel Thomas’in birle�tiricili�i altında Musul’da yeni açtıkları 
kampa yerle�tirmi�lerdir.16 Bugün Irak’taki geni� Keldani varlı�ının nedeni, bu grubun Musul’u terk 
etmemeleri ve Irak hükümetinin �artlarını kabul ederek Ba�dad’a yerle�meleridir.   

1920 yılında �ran Hükümeti, zorunlu göç sonrasında hayatta kalanların yeniden �ran’daki 
yerle�im yerlerine gelmelerine izin vermi�tir. Asuri-Keldaniler uzun bir süre Urmiye Gölü’nün 
batısındaki köylerde tarımcılıkla u�ra�mı�lar 60-70’li yıllarda (Bazin, 1991: 108) ise grubun büyük kısmı 
Tebriz ya da Tahran gibi �ehirlere göç etmi�lerdir.17   

 
Günümüz �ranı ve Asuri-Keldaniler  
Bugün �ran’daki Asuri-Keldani cemaatinin iki kola ayrıldı�ını söyleyebiliriz. Tarihlerine 

yukarıda kısaca de�indi�imiz Nasturi inancına ba�lı olan Ortodoks Asuriler ve Katolik inancını 
benimsemi� olan  Keldaniler. Asuri halkının bir bölümünü yüzyıllar boyunca �ran Azerbaycan’ında 
ya�ayan nüfus olu�tururken, di�er bölümünü 1915 yılında Hakkari bölgesinden gelen nüfus olu�turur. 
Keldani olarak adlandırılan katolik inancına mensub Asuriler ise Mezopotamya ovalarından ya da �ran 
Azerbaycan’ının �ahpur bölgesinden gelmi�lerdir. Valognes bu iki cemaatin aynı kültürel ve psikolojik 
özellikleri ta�ımadı�ını hatırlatarak kimliklerini sergileme konusunda farklılıklar oldu�unu belirtmektedir: 
“Farklı çevrelerden gelen bu iki cemaat Süryanice’nin aynı diyalekti�ini konu�madıkları gibi aynı 
kolektif psikolojiyi de ta�ımazlar. Nasturi inancını benimsemi� olan ortodokslar, da� insanları olup 
ba�ımsız bir ruha sahiptirler, tarıma dayalı bir ortamdan gelen Keldaniler ise tarihsel açıdan pek zorluk 

                                                 
15 Asurilerin a�iretler biçiminde organize oldu�u belirtilmi�ti. Tiyari ve Tkhouma a�iretleri bilinen en güçlü Asuri a�iretlerindendir.  
16 Stafford’un 1921 tarihli verilerine bakıldı�ında, Musul eyaletindeki Asuri nüfusunun da�ılımı �u �ekildeydi: Amediyah’ın 
kuzeyine yerle�mi� 6950, Amediyah ilçesine yerle�mi� 1100, Duhok, Zaho, Akra ve Sheikhan’a yerle�mi� 7450 ki�i bulunmaktaydı.  
R.S. Stafford, a.g.e., s. 45. 
171966’da gerçekle�tirilen nüfus sayımına göre Asuri-Keldanilerin �ran’daki nüfusu �u da�ılımı göstermekteydi: Merkez Eyalet’te 
10.315 (10.125 ki�i Tahran’da), Do�u Azerbaycan’da 6740 (2568 ki�i kent alanında), Kuzistan’da 1281 (818 ki�i Abadan’da, 223 
ki�i Ahvaz’da), Hamadan Eyaleti’nde 740 (732 ki�i kent alanında), Kerman�ahan Eyaleti’nde 573 ( 524 ki�i Kerman�ah’da), Batı 
Azerbaycan’da 202 ( 178 ki�i Tebriz’de) aktaran:  Hubert De Mouroy (1977). a.g.m., s. 193.  
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çekmemelerinden dolayı, kendi kimlikleri konusunda daha az katı olup daha kolay entegre olurlar.” 
(Valognes, 1994: 786). 

�ran Asuri-Keldanileri, �ran’ın çokkültürlü ve çok dinli kültürel yapısı dahilinde18 di�er dinsel 
gruplarla beraber azınlık statüsü altında ya�amaktadırlar. Bu grup üyelerinin �ran Devrimi öncesinde 
içinde bulundukları sosyo-kültürel durum hakkında fikir edinebilmek için 1969-71 yılları arasında 
Tebriz’de ikamet eden cemaat üyeleri arasında yapılan bir anketin sonuçlarını aktarmak faydalı olacaktır. 
Söz konusu ankete göre, cemaat içerisindeki 60 ya� üzerindeki ki�ilerin meslekleri iki genel alanla 
sınırlanmaktadır: �oförlük ya da restoran i�letmecili�iyle ilgili olan a�çılık / otelcilik vb.. i� kolları. 40 ve 
60 ya�ları arasındaki yeti�kinleri kapsayan ikinci jenerasyon ise 2. Dünya Sava�ı sırasında çalı�ma 
ya�amına atılmı�tır. Bu grubun içinde yine �oförlük mesle�ini icra edenler bulundu�u gibi e�itim-ö�retim 
ya da tıp alanında kariyer yapmı� (doktorlar, di� hekimleri, hem�ireler vs..) ki�ilere de rastlanmaktadır. 40 
ya�ın altındaki kesimde ise �oförlük dı�ında aynı mesleklerin (yelpaze daha geni� olmak üzere) icra 
edildi�i saptanmı�tır. Ayrıca �ran’ın petrol bölgesi sayılan Kuzistan’da da Asuri-Keldanilerin elektrikçi, 
teknisyen vs.. olarak çalı�tı�ını da not etmek gerekir. Sosyal hayat konusunda bu yıllara ait veriler, 
Tahran’da daha çok orta ya�lıların sık gitti�i bir klübün varlı�ına i�aret etmektedir. Gençler ise daha çok 
cemaatlerinin ö�renci derneklerinde ya da çe�itli kültürel gruplar ( “�ahdust” ve “Asur” / folklor, 
“Ninova” / koro, “�emiran” sanat grupları gibi.. ) bünyesinde bir araya gelmeyi seçmektedirler. Asuri-
Keldanilerin bu dönemde Katolik ve Nasturi kiliseleri tarafından yürütülen özel okulları da bulunmaktadır 
(De Mouroy, 1977: 195-196).                       

Bu dinsel azınlı�ın �slam devrimi sonrası sosyal durumlarının ya da haklarını inceledi�imizde ise 
Humeyni Devrimi’nden sonra hazırlanan 3 Aralık Anayasası’nın �ran topraklarında ya�ayan gayri-
müslimlere teorik alanda birtakım garantiler sa�ladı�ını görürüz. Devrim Anayasası’nın 13. maddesinin 
dinsel azınlıkları “zımmi” statüsü19 dahilinde resmi olarak tanıyarak azınlık üyelerinin belirli sosyal / 
kültürel haklardan yararlanmalarını öngördü�ü söylenebilir: “Zerdü�t, yahudi ya da hıristiyan �ran 
vatanda�ları bu kanun dahilinde dinsel ibadetlerini ve e�itimlerini kendi inanı�larına göre 
gerçekle�tirmede tamamen özgürdürler.” (Le Coz, 1995: 382) Bununla birlikte, Pers �mparatorlu�u’nda 
kar�ıla�madıkları bu yarı-ayrımcı, yarı-korumacı “zımmi” statüsünün örtük bir �ekilde devletin 
“ayrımcılı�ını” organize etti�ini belirtmekte yarar vardır. Bu sistem çerçevesinde azınlıkların, müslüman 
vatanda�ların sahip oldu�u sosyal haklara aynı oranda eri�emedikleri bilinmektedir. Örne�in, herhangi bir 
suçun i�lenmesi durumunda azınlık mensuplarına daha özel cezalar verilmekte ya da sivil davalarda, 
sürekli olarak aleyhlerine i�leyen bir çe�it “di�e di�, göze göz” kanununu kabul etmek zorunda 
kalmaktadırlar (Valognes, 1994: 779). Anayasa’nın 14. maddesi: “�ran �slam Cumhuriyeti Hükümeti ve 
tüm müslümanlar gayri-müslimlere islamın adalet / e�itlik prensiplerine ve etik normlara uygun dü�ecek 
�ekilde davranmakla ve bu grubun insan haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler.” ifadelerini 
içermekle beraber söz konusu maddeden sonra gelen açıklama zihinleri karı�tırarak maddede geçen adalet 
ve e�itlik kavramlarının kapsamını bir hayli belirsizle�tirmektedir: “Bu madde ancak �slama ve �ran �slam 
Cumhuriyeti’ne kar�ı yapılacak herhangi bir komplo ya da faaliyet planına kalkı�mayan ki�ilere 
uygulanabilir” (http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf). 

Dillerin çe�itlili�i ilkesi iktidar tarafından genel anlamıyla kabul edilmi�tir. Anayasa’nın 15. 
maddesi bu konuda �öyle der: “�ran halkının resmi dili ve yazısı farsçadır. Anla�malar, yazı�malar, resmi 
metinler ve okul kitapları bu dil ve yazıyla yazılmak zorundadır.” Bununla beraber, aynı madde “Bölgesel 
ve kabilesel dillerin basında ya da belirli gruplar arasında kullanımı ve bu dillerin okullarda farsçanın 
yanında ö�retimi tamamen serbesttir.” (Le Coz, 1995: 382, Valognes, 1994: 780) ifadesini içerdi�i için 
kapsamı geni�tir.    

Anayasanın 23. maddesi fikir özgürlü�üne müdahale etme yasa�ını mutlak kabul etmesine ve 
kimsenin fikirleri yüzünden saldırıya u�rayamaca�ını ya da cezalandırılamayaca�ını öngörmesine 
ra�men, 24. madde yayınların ve basının islamın ilkelerine aykırı olamayaca�ını belirtmektedir 
(Valognes, 1994: 780). “�ran hükümeti dinsel partileri, dernekleri ve toplulukları tanıdı�ı gibi ifade, yayın 
ve basın özgürlü�ünü de tanımaktadır. Ancak söz konusu yayınlar ya da genel anlamıyla basın, islamın 
ilkelerine ya da ki�i haklarına ters dü�medikleri sürece özgürdür. Bu durumlarda kanunun yorumlama 
yetkisi vardır” (Yacoub, 1996: 232). Anayasanın 24. ve 26. maddelerinin öngördü�ü gibi Asuri-Keldani 

                                                 
18 �ran’daki etnik ve dini grupları betimleyen genel bir çalı�ma için Bkz. Robert Blaga (1997). �ran Halkları El Kitabı, �stanbul: 
Yeni Zamanlar Da�ıtım. 
19 Zımmi statüsü, Hz. Ömer zamanında belirli bir hukuk dahilinde sistematize edilmi�tir. Temel olarak Müslüman olmayan fakat 
Ehl-i Kitap dinlerine mensub grupların �slam hakimiyeti altında ya�arken dinsel özgürlükleri korunmak �artıyla bazı kurallara ( 
vergi verme / cizye, sosyal / kültürel ya�amda kısıtlamalar ) uymaları gerekti�i prensibine dayanmaktadır. Devlet, gayri-müslimleri 
bu kurallara ba�lı kalmaları �artıyla korumakla yükümlüdür. Dolayısıyla zımmi statüsü �ran �slam Devrimi’nin getirdi�i bir 
düzenleme de�ildir.   
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cemaatinin üyeleri kendilerine ait süreli yayınlarını20 çıkartma ya da kültürel / sportif derneklerini kurma 
konusunda özgür görünmektedirler. Fakat hatırlatılması gereken unsur, bu konularda “ulusal birli�e, 
özgürlük ve ba�ımsızlık ilkelerine, islamın kurallarına ve �ran �slam Cumhuriyeti’nin temellerine” ters 
dü�meyecekleri �artıyla özgür kabul edilmeleridir. Siyasete katılımları konusunda  ise not edilmesi 
gereken olgu, �ran kanunlarının bu gruplara �ah zamanından bu yana var olan parlementer temsiliyet 
hakkı tanımasıdır (Tsadik, 2003:407). “Hıristiyan Asuriler ve Keldanilerin parlementoda tek bir 
temsilcileri olacaktır. Güney ve Kuzey Ermenilerinin herbiri birer temsilci seçecektir. Söz konusu azınlık 
gruplarının nüfuslarında bir artı� görüldü�ü takdirde, on yıl sonra artan her 150.000 ki�i için bir temsilci 
daha eklenecektir.” ( Madde: 64 )  Seçilen bu temsilci, yeminini Kur’an üzerine de�il kendi kilisesinin 
kutsal kitapları üzerine yapmalıdır (Valognes, 1994, Yacoub, 1996: 231). Bu sembolik temsiliyetin 
varlı�ına ra�men azınlıkların ülkenin ana politikalarının tespiti ya da uygulanmasında hiçbir rolleri 
olmadı�ı bilinmektedir.   

Valognes’un ve De Mouroy’un aktardı�ına göre, �slam Devrim’inden önce �ran’da Asuri-
Keldaniler ve Ermeniler için dil kursu düzenleyen dini okullar, kültürel dernek ya da klüpler 
bulunmaktaydı (De Mouroy, 1977: 195, Valognes, 1994: 781). Bu dönemde �ran’da yakla�ık 25.000 
ö�renci yeti�tiren 60’a yakın birincil ve ikincil e�itim kurumları bulunmaktaydı. Yazarlara göre, bütün bu 
okullar bugün ülkenin kamusal alanından silinip gitmi�tir. Aynı konu üzerine not dü�en bir ba�ka yazar 
olan Yacoub, 1980 Haziran’ından bu yana özel okullarda çalı�an rahiplerin ve din adamlarının  ülke 
dı�ına çıkarılmı� oldu�unu kaydeder. Bu dönemde �ran hükümeti, �ran-Irak sava�ının neden oldu�u 
ideolojik mobilizasyonun da etkisiyle gayri-müslim okullarda dinsel e�itimi zorunlu kılarak ve gayri-
müslim �ran vatanda�larının  özgürlük alanlarını kısıtlayarak azınlıklara kar�ı bir “islamizasyon” 
politikası yürütmeye ba�lamı�tır (Yacoub 1996: 234-237). Ayrıca yasaların ancak hıristiyanların 
islamiyeti seçmeleri durumunda onay verdi�i hıristiyan-müslüman evliliklerini yasakladı�ını da eklemek 
gerekir (Boëdec, 2006: 502).  

Asuri-Keldanilerin ana dili olan süryanicenin cemaat üyeleri arasında konu�ulma oranı azdır. 
E�itimlerini farsça diliyle takip eden yeni jenerasyonun süryani dinsel ritlerini ya da metinlerini 
anlamadıkları gözlemlenmi�tir. Yeti�kinler ise iki dili birden konu�makla beraber ( süryanice-farsça ya da 
süryanice-türkçe ) bu durum onlara çok veçheli bir “kimlik” sorunu olarak geri dönmektedir. Bugün, �ran 
monar�isi altında süryanice edebi faaliyetlerin geli�mi� oldu�u gözlemlense de �slam Cumhuriyeti’nin 
entelektüel üretime koydu�u yasaklar nedeniyle bu do�u�un hızla zayıflamı� oldu�u söylenebilir 
(http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf).           

Le Coz’a göre �ran’da, Asuriler / Keldaniler olarak iki ayrı e�it gruba da�ılmı� ve  Do�u 
Kilisesi’ne ba�lı yakla�ık 30.000 üye bulunmaktadır (Le Coz, 1995: 383). De Mauroy, monar�i 
döneminde yapılan son nüfus sayımlarına göre �ran’daki Asuri-Keldanilerin sayısının ülkedeki tüm 
hıristiyanların % 15’ine kar�ılık gelen 25.000 oldu�unu belirtir (De Mouroy, 1978: 61-62).21 Buna 
ra�men, 1986 yılında yapılan nüfus sayımı, 1979 devriminden sonra ülkedeki hıristiyan nüfusun oldukça 
dü�tü�ünü göstermektedir. Bu dü�ü�ün nedeni; devrimin baskıcı politikasından kaçan hıristiyanların 
Abd’ye ya da çe�itli Avrupa ülkelerine göç etmeleridir. Uzun yıllardır �ran’da ya�ayan fransız bir rahibe 
göre, 1993 yılında hıristiyan nüfusun 17.000 ki�iyi geçmemektedir.22  

�ran’da bugün, Keldani Kilisesi’inin kuzeyde Urmiye, Tahran ve Ahvaz’da olmak üzere üç 
piskoposluk merkezi bulunmaktadır. Metropolitlik merkezi Tahran olup, ba�piskopos 1999’dan beri 
Ramzi Garmo’dur. Kiliselerin evlilik ve miras i�leriyle ilgili kendi dinsel mahkemeleri bulunmaktadır 
(Yacoub, 1996: 233).   

 2005 yılında Mahmud Ahmedinejad’ın hükümetin ba�ına geçmesiyle ülkedeki azınlıkların 
sosyal durumlarında herhangi bir ilerleme kaydedilmemi� olup aksine oldukça olumsuz geli�meler 
gözlemlenmi�tir. �ran’da azınlıkların kar�ıla�tıkları problemler ülkeye gönderilen çe�itli Birle�mi� 
Milletler raportörleri aracılı�ıyla uluslararası arenanın gündemine ta�ınmı�tır. Saptanan olumsuzlukların 
temelinde azınlık üyelerinin devlet kaynaklarından yararlanma ve bu kaynaklara eri�im konusunda 
ayrımcılı�a maruz kaldıkları olgusu bulunmaktadır. Adı geçen rapora göre, azınlıkların ikamet ettikleri 

                                                 
20Cemaat üyeleri tarafından Aramice ve Farsça olarak ikidilli yayınlanan iki adet süreli yayın bulunmaktadır.  Bunlardan birisi Babil 
Tanrıçası’nın ismine atfen “��tar” ve Asur anlamına gelen “Atour” adlı yayınlardır. Ayrıca “Voice of Nineveh” adındaki bir di�er 
yayının varlı�ını da not etmek gerekir.   
21 19. yüzyıla ait nüfus istatistikleri için Bkz., Hubert de Mouroy (1973). a.g.m., s. 191. 
22 �ran demografik kompozisyonu üzerine resmi bilgileri di�er ülkelerle payla�madı�ı için bünyesinde barındırdı�ı azınlıkların 
sayısını tam olarak vermek imkansız gibi görünmektedir. Fakat 1993 yılı verilerine göre �ran’da 100.000’i Ermeni, 17.000’i Asuri-
Keldani ve 3000’i di�er mezheplere mensup olmak üzere toplam 120.000 Hıristiyan bulunmaktaydı. Bu oran, 56 milyon’luk �ran 
nüfusu içerisinde % 0.2 gibi bir orana kar�ılık geliyordu. ( Bugün �ran nüfusunun 70 milyon civarında oldu�unu hatırlatalım. ) 
Marana Tha: Bulletin de l’Association des amis du Centre Saint-Jean de Téhéran, n° spécial (juin 1993) du vingtième anniversaire 
consacré aux chrétiens d’Iran, s. 33. 
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alanlarda barınma, su ve sa�lık sisteminin kalitesi oldukça dü�üktür 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/010/2006). Ayrıca toplumun bu kesimi, hükümet 
tarafından uygulanan “arazi alıp-satma politikasından” di�er gruplara oranla daha fazla 
etkilenmektedirler. Aynı rapor, hıristiyan vatanda�ların hukuk, istihdam, evlilik gibi konularda dinleri 
sebebiyle ayrımcılı�a u�radıklarını ki�isel tanıklıklara ba�vurarak göz önüne sermektedir. Nesnel veriler 
sunma konusunda güvenilirli�i  süpheli bulunabilecek bir ba�ka rapor, 19 Eylül 2008 tarihinde ABD 
hükümeti tarafından yayınlanan “�ran’da din özgürlü�ü” temalı rapordur. Bu metin kapsamında da �ran’ın 
inanç özgürlü�ü konusunda insan haklarına aykırı uygulamalarda bulundu�unun altı çizilmi�tir 
(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108482.htm).    

SONUÇ 
�ran Asuri-Keldanileri hıristiyanlı�ın ilk yıllarında Mezopotamya’da kurulmu� olan Do�u 

Süryani Kilisesi’nin üyeleridirler. Literatürde �ran Kilisesi ya da Nasturi Kilisesi olarak da geçen bu 
kilise, di�er kiliselerden Roma dı�ında kurulmu� ve sınırlarını Asya’nın uzak bölgelerine dek geni�letmi� 
bir kilise olmasıyla belirgin bir biçimde ayrılır. Do�u Süryani Kilisesi, Keldaniler’in 16. yy’da Katolik 
inancını benimsemeleri ve Roma Kilise’sine ba�lanmayı seçmesiyle ikiye ayrılmı�tır. Bu tarihten sonra 
söz konusu halk, Nasturiler / Asuriler ve Keldaniler olmak üzere iki ayrı adlandırmayla anılmı�lardır. 

Asuri-Keldaniler, 1. Dünya Sava�ı sırasında ya�anan kampla�mada önce Rusya’nın tarafını 
tutmu�lar, Rusya’nın sava�tan çekilmesinin ardından �ngilizlerin himayesi altına girmeyi seçmi�lerdir. Bu 
dönemde bugünkü Irak topraklarında �ngilizler tarafından kurulmu� olan çe�itli kamplarda ikamet eden 
topluluk üyelerinin bir kısmı, 1920 yılında �ran Hükümeti’nin zorunlu göç sonrasında hayatta kalanların 
yeniden �ran’daki yerle�im yerlerine gelmelerine izin vermesiyle  önce Urmiye Gölü’nün batısındaki 
köylerde tarımcılıkla u�ra�mı�lar, 60-70’li yıllar arasında ise Tebriz ve Tahran gibi �ehirlere göç 
etmi�lerdir. 

Topluluk üyeleri, �ran monar�isi döneminde ülke azınlıkları olarak din, dil ve kültür özgürlü�ü 
açısından görece rahat ko�ullara sahip olabilmi�lerse de �slam Devrim’inden sonra kabul edilen anayasa 
çerçevesinde din, dil ve kültür alanlarındaki hak ve özgürlükleri oldukça kısıtlanmı� aynı zamanda 
hükümetin ayrımcı politikalarına maruz kalarak kamusal alanın dı�ına itilmi�lerdir. Ahmedinejad’ın 
hükümetin ba�ına geçmesiyle ise genel olarak hıristiyan azınlıklara uygulanan ayrımcı politikaların sayısı 
artmı�; bu politikaların niteli�inin insan haklarına aykırı oldu�u saptaması küresel örgütlerin derlemi� 
oldu�u  raporlar vasıtasıyla dünya kamuoyuna sunulmu�tur.   
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