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Bir Hıristiyan mezhebi olan ve birkaç yüzyıl içerisinde Anadolu' dan Man
çurya'ya, Sibirya'nın buzlu çöllerinden Hindistan yarımadasının güney 
uçlarına ve Doğu Afrika kıyılarından Güneydoğu Asya' daki adalara kadar 
uzanan alanda yaygınlaşan Nesturllik tarihinin pek çok bölümü hala ya
zılmaktadır. Bu bölümlerden birkaçının konusunu hiç kuşkusuz İpek Yolu 
boyunca yaşamış olan Nesturi cemaatlerinin tarihi ve yaşadıkları alanlar 
oluşturur. Bu konulara ilişkin modem kaynaklar az olmamakla birlikte, pek 
çok şey ha]a karanlıkta bulunmakta, titiz inceleme ve araştırmalar gerek
tirmektedir. Aynı şey tabii ki Tibet'te veya Moğolların kuzey bölgelerinde 
bulunan yerleşim alanlarındaki Nesturi misyonları için olduğu gibi, Tangut 
"Piskoposluk bölgesi" ile Kore yarımadasında ve Japonya' da muhtemel 
Nesturi varlığının tarihi için de geçerlidir. Yazar, eserinde bu tarihi bölüm
lerden sadece birini, yani bir zamanlar bugünkü Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 
bulunduğu bölgede varlığını sürdürmüş olan Nesturiliği inceleme konusu 
etmektedir. 

Yazarın burada kullanmış olduğu yöntemin dikkate değer olduğunu 

hemen başta belirtmek gerekir. Klein, sınırlı bir bölgede (yani bugünkü Kır
gızistan'da), sayıca az olan ve oldukça az bilgi içeren, tesadüfen bulunmuş, 
birbiriyle pek ilişkisi olmayan farklı kaynakları araştırıp yorumlamıştır. 

Gerçekten de bize kadar ulaşmış olan Orta Asya' daki Nesturi kalıntılarının 
hiç de küçümsenemeyecek bir bölümü sözü edilen bu bölgede bulunmuştur. 

Yazar, araştırma tarihi üzerine genel bir bakış sunduğu ve kullandığı 
yöntemi açıkladığı (s. 11-26) ikincİ bölümünün girişinde, bugünkü Kır
gızistan bölgesinde, geçmişte Hıristiyanlık için hangi genel şartların gerekli 
olduğu sorusuna değiniyor (s. 27-100). Müteakip bölümde ise, şimdiye 

kadarki araştırma sonuçlarına ve eldeki kaynaklara dayanarak bir zamanlar 
bugünkü Kırgızistan topraklarından geçmiş olan İpek Yolu'nda yaşamış 
N esturi cemaatlerinin toplumsal, siyasi ve özellikle de dini ortamlarına 
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açıklık getiriyor. Klein, üçüncü bölümde, bu bölgedeki Nesturiliğe ilişkin 

kaynaklara değiniyor (s. 101-197). Yazar burada, giriş niteliği taşıyan birkaç 
açıklamadan sonra (s. 100-103) arkeolojik kazıların yapıldığı şehirleri ele 
alıyor. Bu bölümün sonunda, sadece yazılı kaynaklardan bilinen şehirlerin 
belirlenmesi sorununu ana hatlarıyla ele alarak Tad'iz, MırkI, Tarsakent, 
Nawaka!, Süyab ve Balasagün şehirlerini ayrıntılı olarak tanıtıyor. Ardından 
Nesturi mezar kitabelerini ve en sonunda da yazılı kaynakları inceliyor (s. 
177-194). Sayfa 158-176'da Klein, kitabın ekinde levhalar eşliğinde, 

şimdiye kadar yayımlanmamış 41 kitabenin açıklamasını veriyor. Burada 
yazarın ayrıntılı olarak incelediği yazılı kaynaklar, Giovanni di Piano 
Carpini ve Wilhelm von Rubruk'un (Guilelmo de Rubruc) verdiği haberler 
ile Katolikos-Patrik III. YahJ2allaha'nın yaşam öyküsüdür. Kaynakların 

ayrıntılı olarak incelendiği III. bölümün ardından dördüncü bölümde Klein, 
bugünkü Kırgızistan bölgesindeki Nesturiliğin tarihsel, toplumsal ve dinsel 
yönlerini ele alıyor. Yazar, Hıristiyanlığın bu bölgedeki gelişimini dikkate 
alarak "iki unsurlu bir model" veriyor. Bu bölümde, Nesturiliğin ilk 
evresinin bu bölgedeki Soğutlarla (11.-12. yüzyılın dönüm noktasına kadar), 
ikinci evresinin ise Nesturiliğin taşıyıcısı olan Türk unsurlarla (11.-12. 
yüzyılın dönüm noktasından 14. yüzyılda Hıristiyanlığın çöküşüne kadar) 
ilişkisi üzerinde duruluyor. Sonraki bölümlerde yazar önce "Soğut döne
mi"ni (s. 201-203), ardından "Türk dönemi"ni inceleyerek cenaze kültürü (s. 
213-240), ruhban sınıfının oluşumu (s. 240-249) ve yargılama yetkisine 
sahip olması (s. 250-255), Hıristiyanların toplumsal statüsü (s. 256-263), 
eğitim (s. 263-270), kilise, manastır ve ziyaretgahlar (s. 270-273), manevi' 
yaşam ve dini' azınlıkların gelenekleri (s. 274-278), takvim (s. 278-283) ve 
Hıristiyanlığın sona ermesi gibi değişik konulara temas ediyor (s. 443). 

Eserin sonunda bir sonsöz (s. 291-293) ve kaynakça (s. 295-337) ile onu 
takip eden pek çok ek bulunmaktadır. Bu ekler şunlardır: İçlerinde 12 
hayvanlı takvimle Hıristiyan takviminin, Seleukidiler takvimi ile karşı

laştırılması (s. 339-353), 12 hayvanlı takvimin Süryanıce ve Türkçe adlarının 
listesi (s. 354), ayrıca 76 resim (s. 355-430), dokuz harita (s. 431-439), üç 
renkli resim (s. 440-442) ve uzunluk ölçü birimleri hakkında kısa bir genel 
bakış (s. 443). 

Yazım hataları, kimi kaynakların dikkate alınmamış olması, kullanılmış 
ama alıntılanmamış ya da alıntılanmış ama kullanılmamış kaynaklar bir kitap 
için tipik bir eleştiri konusudur. Bu nedenle bir eserin eleştirisinde bunlara 
değinmeden geçmek zordur. Ama gerek okurlar, gerekse yazar emin olma-
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hdırlar ki, bu eksiklikler ve eleştiriler burada tanıtılan eserin değerini ve kali
tesini hiçbir şekilde düşürmez. 

Kimi makalelerin tek tek değil de, sadece makalelerin toplu olarak yayım
landığı eserin künyesinin kaynakçada verilmiş olması bu eksiklikler arasında 
gösteril ebilif. Örneğin sayfa 12' de alıntılanan ve G. Tuccis' in, "Le civilta 
dell' orienta. Storia, letteratura, religioni, fılosofıa, scienze e arte" (Roma 
1956) adlı yayınında yer alan L. Petech'in makalesi kaynakçada verilme
miştir. Minorsky'nin (s. 23 'teki alıntı), Barthold'un "Four studies on the 
history of Ce~traı Asia" (Leiden 1962) adlı yayınındaki çalışması ve 
Kızlasov'un (s. 27' deki alıntı), Litvinskiy'in "History of civilizations of 
Central Asia" (Ci lt III., Paris 1996) adlı yayınındaki çalışması için de aynı 
durum söz konusudur. Ayrıca notlarda ve kaynakçada birbirini tutmayan 
veriler bulunmaktadır. Örneğin Gillmann i Klimkeit'in "Christians" adlı 
eseri için 14. sayfada verilen "1999" tarihi doğrudur, ama kaynakçada geçen 
"1998" tarihi yanlıştır; Nöldeke'nin, D. Chwolson'un "Syrische Grabin
schriften aus Semiretschie" (St. Petersbourg 1886) adlı eseri için yazdığı 
tanıtmanın tarihi sayfa 325'te doğru olarak "1886" verilmİşken, sayfa 20'de 
aynı tarih" 1986" olarak verilmiş. 

Tabii ki eserde ele alınmış olan çeşitli konulara ilişkin geniş kaynakçaya 
eklemeler yapmak mümkün. Örneğin: Geng Shimin i Klimkeit, Hans 
Joachim i Laut, Jens Peter, "Eine neue nestorianische Grabinschrift aus 
China", UAJb N. F. 14. 1996, s. 164-175; Hambis, Louis, "Deux noms 
chretiens chez les Tatar au xıe Siecle", JA 243. 1953, s. 473-475; Niu Ruji, 
"Reverification of Syrian and Uighur scripts of Jing religion inscription 
found in Quanzhou city", Minzu Yuwen. 3 Haziran 1999, s. 33-34 + Resimler 
[Japonca]; yine aynı yazardan: "A brief introduction ofNestorian inscription 
documents in Turkic in China", Minzu Yuwen. 4 Ağustos 2000, s. 62-67 
[Japonca]; Saeki, Yoshiro, "The decipherment of Syro-Turkish inscriptions 
on the Nestorian grave stones recently discovered in lnner Mongolia", The 
Töhö Gakuhö. Journal of Oriental Studies 9. Tökyö 1939, s. 39-40 
[Japonca]; Wang, Qinjin, "Yuan yanjiu sinian yelishiba mubei kaoshi", 
Kaogu 6. 1989, s 553-554. 

Buna ilaveten yazarın çok büyük bir özen göstermiş olmasına rağmen 
transkripsiyonunda pek çok birbirine uymayan ifadeler bulunmaktadır: 

Örneğin "GrIgör abu l-Farağ ibn al-clbrl" yerine ("İçindekiler" bölümünde, s. 
448), "GrIgör Abü I-Farağ ibn aı-clbrı" (metinde doğru olarak, s. 191); 
"ijatun" (Doquz ijatun [s. 270], "Ergene ijatun" [s. 44, 45]) yerine "ijatün" 
(fakat doğru olarak "ijan" ve "Ilban"). Neden "O stturkistan", ama 
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"Tadzikistan", "Afghanistan" vb. Bu liste elbette uzatılabilir. Böyle uyum
suzluklar ancak eserin kalitesi dikkate alındığında göze çarpsa da, bu eserin 
özenli bir çalışma olduğunu da burada hemen belirtmek gerekir. Bu türden 
düzeltmeler hemen her çalışma için yapılabileceğinden, buradaki düzelt
meler eleştiriden ziyade birer öneri niteliği taşımaktadır. 

"Atlas zur Kirchengeschichte"den (H. Jedin / K. S. Latourette / 1. Martin 
revizyon 1987) alınmış olan 9 numaralı haritanın yanında, adı geçen eserdeki 
haritaya ilişkin efsane de alıntılansaydı daha iyi olurdu. 

Klein'in eseri sadece incelenen coğrafyadaki Nesturlliğin öneminin açık
lanmasında değil, genelolarak "İpek Yolu ülkelerİnin" incelenmesinde de 
çok önemli ve dikkate değer bir katkıdır. Yazar, mevcut malzeme az ve fark
lı türden olsa da, bu malzemeden nasıl yeni bilgilerin kazanılması gerektiğini 
örnek bir şekilde gösteriyor. Bütün bunlardan daha önemlisi ise, eserdeki 
çok özenli incelemelerinden de görüleceği üzere, yazarın dikkatimizi Doğu 
Nesturiliğine çekmiş olmasıdır. Bu konu, Orta Asya ve komşu bölgelerin dil 
ve küıtürleriyle uğraşan çeşitli disiplinlerin temsilcileri tarafından pek fazla 
rağbet görmemiştir. Bunun nedenlerinden biri, Nesturllerin göz alıcı tapı
naklar, stupalar bırakmamış olmaları ve Nesturi yazılı anıtların Budizme ve 
Maniheizme nispetle daha az olmasıdır (gerçekten de bütün Uygur yazılı 
anıtların neredeyse yüzde 90'1 Budizme ait ya da Budist içeriklidir; kay
nakların diğer önemli bir bölümü de Maniheİzme aittir; Soğutça anıtlar için 
de aynı şey söylenebilir). Sonuç olarak Klein'ın, bugüne kadar göz ardı 
edilen İpek Yolu üzerindeki Nesturiliğin mirasına dikkat çekmiş olmasının 
dikkate değer olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle Klein'ı, Prof Klim
keit'a ithaf ettiği bu değerli eserden dolayı tebrik etmek gerekir. Hayatta 
olsaydı, şüphesiz Klimkeit'ın kendisi de bu eserden dolayı - bu satırların 
yazarı gibi - büyük bir mutluluk duyacaktı. 

Michael Knüppel 
(Göttingen) 
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