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Özet: Bu makalede, XX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve yüzyılın sonlarına doğru Hıristiyanların oldukça rağbet ettiği popüler bir trend haline
gelen “Kısa Süreli Misyonerlik” anlayışı ele alınmaktadır. Bu yeni anlayışın ne’liği ve niceliğini ortaya koyan bir girişten sonra makalede; bu trendi cazip kılan faktörler, Hıristiyan misyonerliğine katkıları, olumsuz yönleri ile kısa süreli misyonerlere yönelik bazı tavsiyeler ve konuyla ilgili çeşitli istatistiksel verilere yer verilmiştir. Bazı kilise ve misyon teşkilatları,
Hıristiyanlar arasında kısa zamanda popüler olan bu yeni misyon eğiliminin Hıristiyan misyonerliğinin geleceği açısından önemli katkılar sağladığı
ve sağlamaya da devam edeceği kanısındadırlar. Bu durum, günümüz
misyonerliğinin daha iyi anlaşılması noktasında bu yeni misyon anlayışının
ortaya konulmasını elzem hale getirmiştir.
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dir. Özellikle XIX. yüzyılda Asya ve Afrika’ya giden misyonerlerin
asla geri dönmemek hedefiyle yola çıktıkları bilinmektedir. Otuz
yıldan fazla bir süre Hindistan’da faaliyet yürüten ve neticede
Hindistan’ın Serampore (Serampur ya da Srirampur) şehrinde ölen
William Carey (1761–1834), bu anlayışın iyi bir örneğini oluşturmaktadır. Böyle bir misyonerlik anlayışı içerisinde kısa süreli misyonerlik tabiri olsa olsa faaliyet yürüteceği bölgeye gittikten sonra
birkaç ay ya da birkaç yıl içerisinde ölen insanlara işaret etmek için
kullanılabilirdi.1 Bu yaklaşım, yani uzun sürelerle misyoner görevlendirme, bazı kilise ve misyon teşkilatları tarafından günümüzde
de benimsenmekle birlikte kariyerini misyoner olarak geçirecek ya
da uzun süre bir bölgede misyonerlik faaliyeti yürütecek insanların sayısında son dönemlerde gözlemlenen dikkate değer azalmanın da etkisiyle bu yaklaşımın yerine kısa sürelerle misyonerlik
faaliyeti yürütme (short-term mission/s) şeklinde yeni bir eğilim
ortaya çıkmıştır.
‚Kısa süreli misyonerlik‛2 olarak adlandırılan bu yeni anlayış
sayesinde Hıristiyanlara en azından belli süreyle dahi olsa misyoner olarak çalışma ve Hıristiyanları her yerde ve her zaman Hıristiyan mesajını duyurmakla görevli kılan İsa-Mesih’e az da olsa
hizmet etme olanağı tanındığı belirtilmektedir. Örneğin Peter C.
Wagner, ‚hayatta bazı şeyler isteğe bağlıdır, ancak bazıları zorunludur. Ayakkabı giymek tercihe bağlıdır, fakat yemek zorunludur.
Araba sürmek tercihe bağlıdır. Ancak bu tercihi seçtiğimizde ku-
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Stan Guthrie, Missions in the Third Millennium: 21 Key Trends for the 21 st Century,
Waynesboro: Paternoster Press, 2000, s. 86.
Bkz. Jennifer Collins, ‚Short-Term Missions‛, Overcoming the World Missions
Crisis: Thinking Strategically to Reach the World, ed. Russell L. Penney, Grand
Rapids, Michigan: Kregel Publications, 2001, s. 305. Son dönemde oldukça yaygınlık kazanan bu trendle ilgili internette çok sayıda ve çeşitli dokümana yer
verilmektedir. Moreau ve O’Rear, internet kaynaklı dokümanları 6 başlık altında sıralamaktadır: 1) Giriş mahiyetinde dokümanlar, 2) gezi organizeleri için
yardım toplayan siteler, 3) bu anlayışla ilgili bazı kural ve standartlar sunan siteler, 4) veritabanları ve listeler, 5) organizasyonlarla ilgili siteler, 6) elektronik
dergi ya da bireysel sitelerde yayınlanan makaleler. Bu hususların detayları için
bkz. A. Scott Moreau-Mike O’Rear, ‚Missions on the Web: All You Ever
Wanted on Short-term Missions.‛ Evangelical Missions Quarterly (January 2004),
40/1, ss. 100-105.
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rallara uymak zorunludur. Hıristiyan olmak tercihe bağlıdır. Ancak Hıristiyan olduktan sonra Hıristiyan misyonerliğine dâhil olmak artık zorunlu hale gelir‛3 ifadeleriyle her Hıristiyan’ın bir
şekilde misyoner olarak çalışma ve kısa süreli dahi olsa misyon
gezilerine katılarak faaliyet yürütme zorunluluğuna işaret etmektedir.
Peki kısa süreli misyonerlik ya da kısa süreli misyon gezileri
vasıtasıyla misyonerlik faaliyeti yürütme şeklinde ifade edilen bu
yeni anlayış nedir? Bu anlayışın dini bir temeli ya da dayanağı var
mıdır? Kısa süreli misyonerlik anlayışının Hıristiyan misyonerliği
açısından olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir? Bu anlayışı cazip
kılan hususlar nelerdir? Kısa süreli misyon gezilerinin katılımcılara
ve bu gezileri düzenleyen kilise ya da misyon teşkilatlarına katkıları nelerdir? Bugün gelinen noktada bu statüde çalışan misyonerlere neler tavsiye edilmektedir? İstatistiksel veriler bu yeni trendle
ilgili nelere işaret etmektedir? gibi sorular, bu yeni anlayışla ilgili
olarak cevap bekleyen temel sorular olarak karşımızda durmaktadır. Çalışmamızda bu ve benzeri sorulara yanıt bulmaya çalışarak,
bu yeni misyon trendinin anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
I- Kısa Süreli Misyonerlik: Tanım ve Kapsam
Kısa süreli misyonerlik anlayışı, ilk adımları 1949 yılında
‚Metodist Misyon Teşkilatı‛ (Methodist Board of Missions)’nın
ortaya koyduğu yeni bir programla atılan, bununla birlikte George
Verwer tarafından kurulan 1957’de kurulan ‚Mobilize Operasyon‛
(Operation

Mobilization

[OM])4

ile

1960

yılında

Loren

Cunningham tarafından kurulan ‚Bir Misyonla Görevli Genç/lik‛
(Youth With A Mission [YWAM])5 isimli iki organizasyonla gündeme taşınan ve yüzyılın sonlarına doğru popülerlik kazanan yeni

3

4
5

Peter C. Wagner, On the Crest of the Wave, California: Regal, 1983, s. 5’ten aktaran David C. Forward, The Essential Guide to the Short Term Mission Trip, Chicago: Moody Press, 1998, s. 32.
Daha fazla bilgi için resmi sitesine bakılabilir. http://www.om.org/ (14.02.2011).
Daha fazla bilgi için resmi sitesine bakılabilir. http://www.ywam.org/
(14.02.2011)
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bir eğilimdir.6 Bireysel ya da takım halinde iki haftadan iki yıla
kadar değişen farklı sürelerle bulunulan ülkenin farklı bir bölgesinde ya da deniz aşırı topraklarda belirli aktivitelere katılma ve
misyonerlik faaliyeti yürütme sürecini ifade etmektedir. Bu sürece
katılan ve misyon alanında birkaç günden iki yıla kadar değişen
sürelerle kalan kişilere ise, ‚kısa süreli misyoner‛ (short termer ya
da short-term missionary) adı verilmektedir.7
Ralph Winter gibi bazı önemli misyonerler, kısa süreli misyonerlik anlayışından ‚misyonerliğin amatörleştirilmesi‛ kısa süreli
misyonerlerden ise, ‚amatörler ordusu‛8 tabirleriyle bahsederken,
bazı misyonerler onu, ‚hızlı ve gelişi güzel tarzda yapılan misyonerlik‛ olarak nitelerler.9 Bazı kaynaklarda ise, bu yeni yaklaşım,
‚amaçlı yapılan tatil‛ olarak tarif edilir.10
Bu yeni anlayış, kilisedeki farklı yaş gruplarındaki insanlara
hitap etmekle birlikte kolej öğrencileri, çocuksuz evli çiftler ve
emekliler arasında daha popülerdir ve bu nedenle daha ziyade
onlar için düzenlenen gezileri ihtiva etmektedir. Wesley Paddock,
kısa süreli misyoner statüsündeki insanları 4 grupta toplamakta6

7

8

9

10
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Kısa tarihçe için bkz. Robert J. Priest, ‚Introduction‛, Effective Engagement In
Short-Term Missions: Doing It Right, ed. Robert J. Priest, Pasadena: William Carey Library, 2008, ss. i-ix.
Collins, ‚Short-Term Missions‛, s. 305; I. Makuku & V. Calver, ‚Short-term
mission‛, Dictionary of Mission Theology: Evangelical Foundations, ed. John Corrie,
Illinois: InterVarsity Press, 2007, s. 360.
Kısa süreli misyonerleri, üç aydan altı yıla kadar faaliyet yürüten insanlar
olarak tarif edenler de olmakla birlikte büyük çoğunluk çalışma süresinin iki
hafta ile iki yıl arasında olduğunu belirtmektedir. Bugün kısa süreli misyon gezilerine katılanların 2/3’ünün iki hafta ya da daha az süreli olarak organize edilen faaliyetlere iştirak ettikleri belirtilmektedir. Bkz. Enoch Wan-Geoffrey Hartt,
‚Complementary Aspects of Short-Term Missions and Long-Term Missions‛,
Effective Engagement In Short-Term Missions: Doing It Right, ed. Robert J. Priest,
Pasadena: William Carey Library, 2008, s. 65.
Bkz. Guthrie, Missions in the Third Millennium, s. 87; Wan-Hartt, ‚Complementary Aspects of Short-Term Missions and Long-Term Missions‛, s. 64.
Gary Corwin, ‚The Message of Short-Term Missions‛, Evangelical Missions
Quarterly, (October 2000), 36/4, s. 422.
Bkz. John Maust, ‚Short-Term Missions Boom‛, Latin America Evangelist, (AprilJune 1991), s. 18; Ed Mathews, ‚Short-Term Efforts and Long Term Effects‛,
Journal of Applied Missiology, (October 1992), vol. 3, no. 2.
http://www.ovc.edu/missions/jam/shrtlong.htm (14.02.2011).
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dır: (i) Kolej stajyerleri ve yaz çalışanları. Bu grupta yaz tatillerinin
8 ya da 12 haftasını bir misyon alanında geçiren öğrenciler yer
almaktadır. Bu öğrenciler bir misyonerin gözetim ve denetiminde
hareket etmekte olup bu öğrencilerin durum değerlendirmesini de
bu misyoner yapmaktadır. (ii) Tatillerini başka bir ülke ve kültürde
faaliyet yürüterek geçiren erkek ve kadın gönüllüler. Elektrikçi,
duvar ustası, tesisatçı gibi çeşitli meslek kollarında faaliyet yürüten
ve gittikleri bölgelerde daha ziyade bina inşa işlerinde çalışan bu
insanlar bir yandan da yerel kiliselerde vaaz etme ve eğitim öğretim işleriyle meşgul olurlar. (iii) Bir yıldan iki yıla kadar gönüllü
olan insanlar. Bu grupta sekreter, hemşire, doktor, öğretmen, makine mühendisi, muhasebeci gibi uzmanlık gerektiren alanlarda
çalışan insanlar yer almaktadır. Misyoner olarak faaliyet yürütme
gereği hisseden ancak bu işi ömür boyu yapabileceklerini düşünmeyen bu gruptaki insanlar, böyle bir yola başvurmakta ve kısa
süreli misyoner statüsünde çalışmayı tercih etmektedirler. (iv) Son
grubu mesleklerini misyon alanında sürdüren insanlar oluşturmaktadır. Bu insanlara ‚çadır-yapım misyonerleri‛ (tent-making
missionaries) tabiriyle atıfta bulunulmaktadır.11
Geziler, başta özel misyon acenteleri olmak üzere kiliseler ve
bazen de bireysel gayretlerle tertip edilmektedir.12 Özellikle son
20-30 yıldır bu yeni trende olan rağbet ve kısa süreli misyoner sayısında yaşanan artışa bağlı olarak bu tür misyon gezileri düzenle11

12

Wesley Paddock, "Are Short-Termers the Future of Missions?", Christian
Standard, (July 26, 1992), 127/30, s. 630.
‚Çadır yapım misyonerliği‛ (tent-making missionary), geçimini çadır yapım
işiyle sağlayan Pavlus’tan elde edilen bir anlayış olup, ‚çadır yapımcısı‛ (tentmaker) ifadesi, farklı bir kültürde faaliyet yürüten ancak bir dini organizasyonla
bağlantısı olmayan ve bir dış misyon teşkilatı tarafından ya da yerel kilise tarafından desteklenmeyen insanları ifade etmektedir. Bu misyonerler genellikle
seküler bir takım himayeler altında faaliyet yürütürler ve ticaretle uğraşarak ya
da dinle bağlantısı olmayan bir meslek icra ederek kendilerine destek sağlarlar.
Bkz. John Oliver Nelson, Opportunities in Religious Service Careers, Illinois: VGM
Career Books, 1998, s. 53.
İfade edildiği üzere bu gezilere bireysel ya da takım halinde gidilebilmektedir.
Bu ikisinin kendine göre bir takım avantaj ve dezavantajları sıralanmaktadır.
Bkz. John Mouton, ‚Short-Term Missions‛, Student Ministry That Leaves a Mark:
Changing Youth to Change the World, ed. Gary Blair Zustiak vdğ., College Press,
2003, ss. 193-194.
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yen organizasyon sayısı da hızla artmaya başlamıştır. Bugün başta
kısa süreli misyonerlik anlayışının en popüler olduğu Amerika
olmak üzere Kore, Singapur, Hong Kong, Güney Afrika ve Brezilya gibi pek çok ülkede kısa süreli misyon gezileri düzenleyen çok
sayıda organizasyonun varlığı bilinmektedir.13 Bu misyon acenteleri Amerika ve Kanada başta olmak üzere Afrika Kıtasında Gana,
Kenya, Uganda, Zimbabwe; Asya Kıtasında Çin, Hindistan, Tayland, Vietnam; Latin Amerika’da Kostarika ve Meksika; Avrupa’da
Rusya ve İngiltere gibi pek çok ülkeye kısa süreli misyon gezileri
düzenlemektedirler.14
Geziler için sürelerine göre farklı teknik terimler kullanılmaktadır. Örneğin birkaç hafta sürecek programlar için ‚teşhir turları‛
(exposure trips), üç aydan bir yıla kadar sürecek programlar için
ise, ‚ayrılık yılları‛ (gap years) tabirleri kullanılmaktadır.15 Ancak
bu kullanımlar genel geçer değildir.
Gezilere katılan insanlar gittikleri bölgelerde çok çeşitli misyonerlik etkinliklerine iştirak etmektedirler. Çocuklara yönelik
misyonerlik yapmak, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere inşa
edilen binalarda çalışmak, kiliseler inşa etmek, Kutsal Kitap çalışmaları ve öğretimine katılmak, sahip oldukları meslek dallarında
eğitim vermek, İngilizce öğretmek, Kutsal Kitap ve dini broşürler
dağıtmak bu etkinliklerden bazılarıdır. Bunun dışında bu gezilerde
öksüz ve yetimlerle ilgilenmek, fakirlere yardım etmek ve açları
doyurmak gibi bir takım sosyal amaçlı faaliyetler yürütüldüğü de
ifade edilmektedir.16
II- Dini Dayanağı
Bu modern anlayışı savunanlar, Eski ve Yeni Ahit’te yer alan bazı
örnek durumları kendi anlayışlarına dayanak ya da paralel olarak
13
14

15
16
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Maust, ‚Short-Term Missions Boom‛, s. 18.
Önemli misyon acenteleri ve geziler düzenledikleri bölgeler için bkz. http://
www.christianvolunteering.org/shorttermmissions.jsp (14.02.2011).
Makuku & Calver, ‚Short-term mission‛, s. 360.
Forward, The Essential Guide to the Short Term Mission Trip, s. 226; Mathews,
‚Short-Term Efforts and Long Term Effects‛, http://www.ovc.edu/missions/
jam/shrtlong.htm.
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yorumlamaktadırlar.17 Yunus peygamberin üç günlük mesafede
olduğu belirtilen Ninova’ya Tanrı tarafından bir misyonla gönderilmesi (Yunus 3, 4) Eski Ahit’ten bir örnek olarak sunulmaktadır.
Yeni Ahit’ten atıfta bulunulan örnek sayısı ise daha fazladır. Luka
İncili’nde İsa’nın kendi gideceği yerlere kısa süreliğine önceden
ikişerli üçerli gruplar halinde 70 kişiyi gönderdiğinden söz eden
bölüm (10:1-24) ile Filip ve Petrus’un kısa süreli faaliyetlerine değinen bölümler (Elçilerin İşleri 8:26-40 ve 10:19, 48) kısa süreli misyonerlik anlayışına dayanak olarak sunulan metinler arasındadır. 18
Bununla birlikte bu yeni trendin en önemli modeli ve dini dayağı,
kiliseler oluşturmak ve yeni tesis edilen kiliseleri kontrol etmek
amacıyla birkaç haftadan üç yıla kadar değişen farklı sürelerle
misyon yolculukları yapan Pavlus’tur. Pavlus’un kısa misyon yolculuklarına işaret eden Elçilerin İşleri 18:11 ve 20:31 gibi pasajlar,
misyonerliğin kısa süreli olabileceğini ve bu süre zarfında Hıristiyan mesajını başarılı bir şekilde yaymanın da mümkün olabileceğine delil olarak kullanılmaktadır.19 Peki gerçekten Pavlus’un hayatı ve misyon faaliyetleri kısa süreli misyon eylemi olarak değerlendirilip sunulabilir mi?
Bu soruya olumlu cevap vermeye yönelik güçlü bir eğilimin
olduğunu belirten A. Wayne Meece, terimin bugün kazandığı yukarıda değindiğimiz anlamına işaret ederek Pavlus’un kısa süreli
misyoner olarak değerlendirilemeyeceğini savunmaktadır. Şöyle
ki; ifade edildiği üzere kısa süreli misyoner statüsünde çalışan
insanların asıl meslekleri misyonerlik değildir. Modern dünyanın
farklı iş kollarında çalışan bu insanlar izin ya da tatilleri esnasında
veya işlerinden emekli olduktan sonra belli süreler için organize
edilen misyoner gezilere katılarak misyonerlik faaliyeti yürütmektedirler. Oysa her ne kadar hayatını kazanmak için bazı dönemler-

17

18

19

Örneğin bkz. Collins, ‚Short-Term Missions‛, ss. 305-306; Makuku & Calver,
‚Short-term mission‛, s. 360.
Metinlere dair detaylı bilgi için bkz. Bryan A. Slater, ‚Short-Term Missions:
Biblical Considerations‛, Evangelical Missions Quarterly, (October 2000), 36/4, ss.
452-457; Gene Daniels, ‚The Character of Short-term Mission‛, Evangelical Missions Quarterly, (April 2008), 44/2, ss. 150-156.
Makuku & Calver, ‚Short-term mission‛, s. 361.
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de çadır yapım işiyle uğraşsa da Pavlus’un temel misyonu ve vazifesi, Hıristiyan mesajını yaymak; yani misyonerliktir. Pavlus, bir
misyoner olarak strateji ve şartlar gereği gittiği yerlerde bazen
uzun bazen de kısa süreli kalmıştır.20 Bu açık gerçeğe rağmen kısa
süreli misyonerlik anlayışını yasallaştırmak isteyenlerin Pavlus’u
model olarak sunduklarını belirten Meece, bu tür yaklaşımların
doğru olmadığını belirtmektedir21 ki bu noktada biz de Meece’nin
kanaatini paylaşmaktayız.
III- Kısa Süreli Misyonerlik Anlayışını Cazip Kılan Faktörler
İmkanları dahilinde çalışarak mümkün mertebe Hıristiyanlığa
katkı sağlamak isteyen; ancak şartların uygun olmaması ve zorlaştırıcı bazı unsurlar nedeniyle bu isteklerini gerçekleştiremeyen
Hıristiyanlar, kısa süreli misyoner olarak çalışma ve kısa süreli
misyon gezilerine katılma yönünde bir eğilim gösterebilmektedirler. Bu bağlamda bu yeni anlayışı cazip kılan üç temel faktörden
söz edilmektedir:
1- Seyahat kolaylığı: 1950’lere kadar denizaşırı ülkelere gitmek
hem ulaşım açısından zor, hem de çok zaman alıcı bir işti. Uçak
endüstrisindeki gelişmeler bu zorlukları büyük oranda ortadan
kaldırmış ve ulaşımı hızlı ve kolay hale getirmiştir.
2- Maddi kaynak temin edebilme kolaylığı: Özellikle öğrencilere
yönelik geziler yaz tatilleri esnasına denk getirildiği için, zaten bir
yerlere gitmeyi planlayan öğrenciye ailesi ekonomik kaynak sağlayabilmektedir. Ayrıca iki haftadan başlayan kısa sürelerle gezilere
katılmak mümkün olabildiği için herhangi bir aile ferdi de kendi
imkânlarıyla bu gezileri finansa edebilmektedir. Yine bir meslek
icra eden ve bu mesleklerini misyon alanında katkıya dönüştürmek isteyen insanlar da kısa süreli olarak katıldıkları programların

20

21
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Pavlus’un bu misyon stratejisi için bkz. Süleyman Turan, Misyonerliğin Kurucusu Pavlus, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006, ss. 177-178.
Konuyla ilgili tespitlerini makalesinde ortaya koyan Meece, sonuçta her ne
kadar Pavlus, böyle bir anlayışın modeli olmasa da bu yeni anlayışa karşı olmadığını da açıkça ifade etmektedir. A. Wayne Meece, ‚Was Paul a Short Term
Missionary‛, The Gospel Unhindered: Modern Missions and the Book of Acts, ed.
Doug Priest, Pasadena: William Carey Library, 1994, ss. 207-218.
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maddi yükünü kendileri karşılayabilmektedirler. Bunun yanı sıra
pek çok kilise bireysel ya da takım halinde kısa süreli misyon gezilerinin masraflarını sponsor olarak karşıladıkları için bu yeni trend
ekonomik anlamda insanlara cazip gelmektedir.22 Ayrıca bu anlayışın paralarını faaliyet yürütsünler diye meçhul misyon acentelerine göndermektense kişisel olarak misyon alanına dahil olma
olanağı tanıması da insanları bu yöne kanalize eden bir başka faktördür.
3- Gönderecek ve yardımcı olacak aracı kurum bulma kolaylığı.
Çoğu misyon teşkilatı ve kilise son dönemde düşen üye sayıları
nedeniyle kısa süreli de olsa misyoner olarak faaliyet yürütmek ve
misyon gezilerine katılmak isteyen insanlara kapılarını açmakta ve
onlara yardımcı olmaktadır.23
Bu üç temel etkenin dışında kısa süreli olması, kısa süreli olması nedeniyle insanları aslî işlerinden alı koymaması, ciddi bir ön
hazırlık ve eğitim sürecine çok fazla ihtiyaç duyulmaması gibi
diğer bir takım başka etkenler de Hıristiyanları bu yeni eğilime
katılarak misyonerlik faaliyeti yürütmeye sevk etmektedir.24
IV- Hıristiyan Misyonerliği Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Kısa süreli misyonerlik faaliyetlerinin hem katılan Hıristiyanlara,
hem de bu statüde misyoner görevlendiren ve kısa süreli misyon
gezileri organize eden kilise ve misyon teşkilatlarına çeşitli katkılar
sağladığını ifade eden bazı misyoner ve araştırmacılar, bu yeni
anlayışa destek vermekte ve bir takım pozitif yönlerinden söz etmektedirler. Buna karşın bu yeni misyon anlayışının önemli bazı
olumsuz yönlerinin bulunduğunu belirten diğer bazı misyoner ve
22

23
24

Kiliselerin sponsorluğu ve bunun neticesinde ortaya çıkan bazı sorunlar için
bkz. Dan Busby, ‚Contributions to Support Short-Term Mission Trips‛, The
Clergy Journal (July-August 2007), vol. 83, sy. 8, ss. 26-27.
Paddock, "Are Short-Termers the Future of Missions?", s. 631.
Detaylı bilgi için bkz. Gene Simillie, ‚My Story: Take the Short Step, Short-Term
Missions Can Change Your Life‛, Send Me: Your Journey to the Nations, ed. Steve
Hoke & Bill Taylor, Pasadena: WCL, 1999, s. 48; Seth Barnes, ‚Future of ShortTerm Missions‛, Lausanne World Pulse (March 2006), www.lausanneworldpulse.
com/pdf/issues/LWP0306.pdf (14.02.2011).
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araştırmacılar ise, bu anlayışa karşı çıkmaktadırlar. Kısa süreli
misyonerlik anlayışına destek veren ve karşı çıkanların bu anlayışa
yönelik olumlu ve olumsuz buldukları hususları25 şu şekilde sıralamak mümkündür:
Olumlu Yönleri
i- Kısa süreli misyonerlik anlayışı, her şeyden önce başka türlü
İsa’nın ‚büyük görevlendirme‛26 emrine itaat etme imkanı bulamayan insanlara bu olanağı sağlamaktadır.

25

26
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Kısa süreli misyonerlik faaliyetlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini genel olarak aşağıdaki kaynaklardan hareketle sıralamakla birlikte özel olarak işaret ettiğimiz ve örnekler vermede yararlandığımız kaynaklar ayrıca dipnot olarak
gösterilmiştir. Bkz. Paddock, "Are Short-Termers the Future of Missions?", s.
631; Forward, The Essential Guide to the Short Term Mission Trip, ss. 38-41; Collins, ‚Short-Term Missions‛, ss. 306-320; Tim Dearborn, Short-Term Missions
Workbook, Illinois: InterVarsity Press, 2003, ss. 17-19; J. Mack Stiles & Leeann
Stiles, Short-Term Missions, Illinois: InterVarsity Press, 2000, ss. 45-53; Paul
Borthwick, ‚Five Reasons Not to Leave the Country‛, Discipleship Journal, sy.
109, s. 93; Bill Taylor, ‚Flying With Two Wings: The Place of Short-Term Missions‛, Send Me: Your Journey to the Nations, ed. Steve Hoke-Bill Taylor, Pasadena: William Carey Library, 1999, ss. 53-55.
Matta İncili’nin sonunda yer verilen ‚İsa yanlarına gelip kendilerine şunları
söyledi: Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin‛ (28:18-20) ifadeleriyle İsa’nın havarilerine bir görev yüklediği düşünülmektedir. Bu eylem, Hıristiyanlar tarafından ‚Büyük Görevlendirme‛ olarak nitelendirilir. Pek çok araştırmacı bu ifadenin Matta İncili’ne sonradan ilave edildiğini düşünmektedir. Otantikliği ile ilgili tartışmalar bir yana bu
pasaj, tüm dünyanın Hıristiyan yapılması için yaklaşık 2000 yıldır sürdürülen
misyonerlik faaliyetleri için temel Kitabı Mukaddes dayanağı olarak kullanılmaktadır. Bkz. David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology
of Mission, Maryknoll New York: Orbis Books, 19. Baskı, 2004, ss. 56-59; Donald
H. Juel, ‚Making Disciples: The Mission of the Church in the Gospel According
to Matthew‛, Bible and Mission: Biblical Foundations and Working Models for Congregational Ministry, ed. Wayne Stumme, Minneapolis: Augsburg Publishing
House, 1986, ss. 75-87.
‚Büyük Görevlendirme‛ (Great Commission)’nin dikkate alınacak bir husus
değil, aksine itaat edilmesi gereken bir emir olduğunu savunan Hudson Taylor’a atıfta bulunan Mathew Backholer, Hıristiyanların kısa süreli misyon gezilerine temel katılış sebebinin İsa’nın emrine itaat etmek olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Mathew Backholer, Mission Preparation Training, Cornwall: Exposure
Publishing, 2006, s. 23.
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ii- Misyoner olarak eğitilen ve yetiştirilen insanların yanında, sıradan meslek sahibi insanların da misyon alanına dahil olmalarına
salahiyet tanımaktadır.
iii- Kısa süreli misyonerlerin sağladığı yardım ve katkılar, hayatını
misyoner olarak geçiren insanları, onların gerçekleştirdiği işleri
yapma zahmetinden kurtarmakta ve zaman açısından tasarruf
imkânı sağlamaktadır.27
iv- Kısa süreli misyonerlerin sağladığı sosyal yardım ve destekler
yerel kilise ve üyeleri açısından faydalı olmaktadır.
v- Genç misyoner adayların ve faaliyet yürüten diğer Hıristiyanların kültürel gelişimine katkı sağlamakta ve gidilen farklı kültürlerden zengin tecrübe ve farklı imkânların elde edilmesine olanak
tanımaktadır.
vi- Kısa süreli misyonerlik tecrübesi gezilere katılan genç Hıristiyanların evlerine heyecan ve şevk içerisinde dönmelerine ve misyon konusunda farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktadır.
vii- Kısa süreli misyonerlik tecrübesi yaşayan insanlar ülkelerine
bağlı oldukları kiliseye daha fazla hizmet etme arzusuyla dönmekte ve bunun bir neticesi olarak kilise işlerinde daha aktif rol almaya
başlamaktadırlar. Yani kısa süreli misyon tecrübeleri katılımcıları
daha etkin kilise üyeleri haline getirebilmektedir.28

27

28

John M.Tucker, kısa süreli misyonerler ile hayatını misyoner olarak geçiren
insanlar ya da yerel kiliseler arasında sürdürülecek güçlü ilişkilerin Hıristiyan
misyonerliği açısından önemli katkılar yapacağını belirtmektedir. Bkz. John M.
Tucker, ‚Short-term Missions: Building Sustainable Mission Relationships‛,
Evangelical Missions Quarterly, (October 2001), 37/4, ss. 436-439.
Kısa sureli misyon gezilerine katılan insanların geriye misyon alanında bir
şeyler yapmış olmanın heyecanı ve coşkusu içinde döndüklerini belirten Floyd
McClung, bununla birlikte bazı baskıların bu insanların şevklerini kırabildiğine
dikkat çekerek, düzenlenen geziler sonrasında gerek yerel kiliseler gerekse
misyon organizasyonlarının bu insanları cesaretlendirmek için yapması gereken bir takım hususlara işaret etmiştir. Bkz. Floyd McClung, ‚Short-term
Missions and the Local Church‛, Re-Entry: Making the Transition from Missions to
Life at Home, Peter Jordan, Seattle: YWAM Publishing, 1992, ss. 143-150.
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viii- Kısa süreli misyonerlik tecrübesi yaşayan insanlar, diğer aile
fertleri ve arkadaşlarını etkileyerek onları da bu tür misyon aktivitelerine katılmaya teşvik edebilmektedir.
ix- Bağlı bulunulan kilise ile gidilen yerel kiliseler arasında bir
işbirliği yaratması ve bu bağlamda kilisenin birliğine vurgu yaptığının kabul edilmesi, kısa süreli misyon programlarının olumlu bir
başka yönü olarak zikredilmektedir. Örneğin Tanzanya’ya düzenlenen ve Amerika, Kenya ve Tanzanya gibi farklı ülkelerdeki kiliselere bağlı insanların katıldığı yıllık misyon gezilerine işaret eden
Makuku ve Calver, böyle aktivitelerin kilisenin fiziksel birliğini
göstermeleri açısından önem arz ettiklerini belirtmektedir.29
x- Kısa süreli misyoner statüsünde çalışan misyonerler misyon
kuruluşlarına ileride misyoner olabilecek insanlardan oluşan potansiyel bir aday havuzu sağlamaktadır. Belki de bu anlayışın Hıristiyan misyonerliği açısından en önemli yönü budur. 30 Kısa süreli
misyonerlerin sayısının arttığı, buna mukabil kariyerini misyoner
olarak geçirecek insanların sayısının azaldığı gerçeği hesaba katıldığında, kısa süreli misyonerlik tecrübesi, kilise üyelerinin Hıristiyan misyon sorumluluğunu daha iyi anlamaları ve geri kalan hayatlarını daha uzun süre faaliyet yürütecek profesyonel misyonerler olarak geçirebilmeyi düşünmelerine vesile olması açısından
büyük bir katkı olarak düşünülmektedir. Nitekim son dönemde
yapılan bazı araştırmalar, kısa süreli misyon gezileri ile uzun süre
misyoner olarak hizmet etme arasında bir korelasyonun var olduğunu ve kısa süreli bir misyon gezisi esnasında yaşanan pratik
tecrübenin insanları kariyerlerini misyoner olarak geçirme noktasında cesaretlendirdiğini göstermektedir.31 Alex G. Smith, daha da
ileri giderek kendini misyonerliğe adayan mevcut misyonerlerin
yaklaşık % 80’nin daha önce kısa süreli misyon tecrübesi yaşadıklarını ve mevcut anlayışlarında bu durumun etkisinin bulunduğu29
30
31
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Makuku & Calver, ‚Short-term mission‛, s. 361.
Mack & Leeann Stiles, Short-Term Missions, s. 51.
Bkz. Don Parrot ‚Managing the Short-Term Missions Explosion‛, Evangelical
Missions Quarterly (July 2004), 40/3, ss. 356- 360; Randy Friesen, ‚The Long-term
Impact of Short-term Missions‛, Evangelical Missions Quarterly. (October 2005),
41/4, ss. 448-454.
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nu nakletmektedir.32 Bir misyon organizasyonunun direktörlüğünü yapan Warren Day ve eşi bir örnek olarak zikredilebilir. Kendilerini misyoner olmaya adamadan önce üç kısa misyon yolculuğuna katılan Day ve eşi, kariyerlerini misyoner olarak geçirme noktasında büyük bir istek duyduklarını; ama buna girişmeden önce
misyon alanını daha iyi tanımak ve neler yapabileceklerini görmek
istedikleri için böyle bir yol tercih ettiklerini belirtmektedirler. 33
Kısa süreli misyon gezileri düzenleyen bir organizasyonun lideri, günümüzde tükenmeye doğru giden bir kilisenin tek kurtuluş çaresinin kısa süreli misyonerlik anlayışını benimsemek ve bu
doğrultuda faaliyet yürütmek olduğunu ifade etmektedir. 34 James
Engel de kısa süreli olarak misyonerlik faaliyeti yürütme hizmetinin artık bir zorunluluk halini aldığını, bu seçeneği ihmal eden
organizasyonların bir insan gücü kriziyle karşı karşıya kalacaklarını savunmaktadır.35 Afrikalı bir Anglikan lider Canon Cyril
Okorocha ise, daha da ileri giderek (kısa veya uzun süreli) misyonla ilgilenmeyen herhangi bir kilisenin çok geçmeden Tanrı’yla olan
bağının kopacağı ve mensuplarının diğer din mensuplarının hedefi
haline geleceğini belirtmiştir.36
Olumsuz Yönleri
i- Kısa süreli misyoner adayların seçimi, yürütülecek misyonerlik
faaliyetlerinin başarısı için önemli kabul edilen hususların başında
gelmektedir. Bu konuda bireylerin kişisel özellikleri ön plana çıkmaktadır. Misyon gezilerine katılan takımlar içerisinde zihni anlamda sağlıklı olmayan, fiziksel ve duygusal problemler yaşayan
insanların varlığı, hem başarılı misyon faaliyeti yürütülmesini
engelleyecek, hem de sağlık problemleri bu insanların misyon
alanından erken ayrılmalarına neden olacaktır. Bu ise, misyon
32

33
34

35
36

Alex G. Smith, ‚Evaluating Short-Term Missions: Missiological Questions‛,
Effective Engagement In Short-Term Missions: Doing It Right, ed. Robert J. Priest,
Pasadena: William Carey Library, 2008, s. 36.
John Holzmann, ‚Short Terms‛, Mission Frontiers, (March 1988), ss. 7-8.
Evangelical Fellowship of Canada, The Guide to Best Practice in Short-term Missions, The Global Mission Roundtable, 2002, s. 5.
Guthrie, Missions in the Third Millennium, s. 88.
Forward, The Essential Guide to the Short Term Mission Trip, s. 38.
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bölgesinde iş gücünü azaltacak olması sebebiyle büyük bir handikap olarak görülmektedir.37
ii- Tek tek düşünüldüğünde ekonomik gibi gözükse de, yapılan
bütün masraflar hesaba katıldığında kısa süreli misyonerlerin sağladığı katkıların masraflara değecek kadar iyi olup olmadığı tartışılmaktadır. Örneğin 20 kişilik bir misyoner takımı iki haftalığına
Afrika ya da Asya’ya göndermenin minimum şartlarda kişi başı
yaklaşık 2.000 dolardan toplam 40.000 dolara mal olacağını belirten Jennifer Collins, bu iki hafta içerisinde başarılan işlerin maliyete ne derece değeceğini tartışma konusu yapmaktadır. 38 Bu anlamda finansal kaynakların kariyerini misyoner olarak geçirenlere
aktarılması ve onlar için harcanmasının daha mantıklı olacağı ifade
edilmektedir.39
iii- Aynı şekilde kısa süreli misyonerlerin sağladığı faydaların harcanan iş gücü ve zamana değip değmediği sorusu, konunun bir
diğer boyutu olup bu yaklaşımın eleştirilmesine neden olan hususlardan biridir.
iv- İyi bir hazırlık sürecinin geçirilmemesi başarılı misyonerlik
faaliyetleri yürütülmesini engelleyeceği gerekçesiyle şiddetle eleştirilmiştir. Collins, yeteri derecede hazırlık yapmadan misyon alanına çıkan bir misyon takımının varlığının hiçbir takımın olmamasından daha kötü bir durum olduğunu, buna karşılık çalışkan ve
iyi hazırlanmış kısa süreli misyonerlerin ise, kariyer misyonerlerine büyük katkılar sağlayabileceğini ifade etmektedir. 40 Mathew
Backholer de gitmeden önce en azından gidilecek ülke ve insanlar

37

38

39
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Bu hususla ilgili olarak kısa süreli misyonerlerin mevcut psikolojik ve ruhsal
sıkıntılarını ortaya koyan şu çalışmaya bakılabilir. Keri L. Barnett vdğ,, ‚Psychological and Spiritual Predictors of Domains of Functioning and Effectiveness
of Short-Term Missionaries‛, Journal of Psychology and Theology (2005), vol. 33,
sy. 1, ss. 27-40.
Collins, ‚Short-Term Missions‛, ss. 317-318. Ayrıca bkz. Trevin Wax, ‚Are
Short-Term Mission Trips Worth the Trouble‛, Kingdom People, (November 25,
2008).
Bkz. Jo Ann Van Engen, ‚The Cost of Short Term Missions‛, The Other Side,
(January-February 2000), ss. 20-23.
Collins, ‚Short-Term Missions‛, s. 305, 309.
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hakkında araştırma yapılması ve yeterli bilginin edinilmesi gerektiğini belirtmektedir.41 Pek çok kısa süreli misyon gezisine katılan
çok sayıda Hıristiyan, yeterli hazırlık yapılmadığı ve kendilerinin
kabiliyetlerine uygun alanlarda faaliyet yürütmelerine olanak tanınmadığı için halen doğru misyon alanını aradıklarını söylemekte, kilise ve misyon teşkilatlarını en uygun fırsatları belirleyip
sunma noktasında daha aktif olmaya çağırmaktadır. 42
v- Kısa süreli olarak çalışacakları için bu statüde çalışan insanların
yeterli oryantasyon alıp almadıkları bir diğer tartışma konusudur.
Kısa süreli olarak çalışacakları için ilave bir oryantasyon programı
düzenlenmesi ek maddi külfet getirebileceği gibi bir oryantasyon
programının düzenlenmemesi ise, gidilen bölgelerde farklı problemlerle karşı karşıya kalınmasına neden olabilmektedir. Stan
Guthrie’nin Afrikalı bir Hıristiyan’dan naklettiği şu cümleler bu
duruma işaret etmektedir: ‚Kısa süreli misyonerler bizi gerçekten
tanımıyorlar. Biz onları erkek ve kız kardeşler olarak sevebiliriz.
Ancak yine de bize yabancı konumundalar. Yabancılardan etkilenmek zordur. Biz, kısa süreli misyonerlerden ziyade uzun süre
aramızda kalacak misyonerlere ihtiyaç duymaktayız.‛ 43
vi- Çoğu insan muhtemelen üç beş hafta gibi kısa bir süre için gideceği bir bölgenin dilini öğrenmek için çaba sarf etmeyecektir.
Dolayısıyla daha önceden yeterli hazırlık yapamayan ve gerekli
oryantasyon eğitimini alamayan insanların bir de gidilen bölgelerin dilini yeteri derecede bilmemeleri onların başarılı faaliyet yürütmelerine olanak tanımayacaktır.
vii- Kısa süreli misyon gezilerinin düzenlendiği yerlerde insanların
bağlı olduğu ya da yolculuğu organize eden kilise ile gittikleri

41

42
43

Backholer, Mission Preparation Training, s. 75. Misyon gezisine çıkmadan aylar
öncesinden başlayarak geziye kadar yapılması gerekenlere dair genel bilgi için
bkz. Warren Hardig, ‚Life-Changing Short-Term Missions‛, Effective Men's
Ministry: The Indispensable Toolkit for Your Church, ed. Phil Downer, Michigan:
Zondervan Publishing House, 2001, ss. 232-235.
Smith, ‚Evaluating Short-Term Missions: Missiological Questions‛, s. 37.
Guthrie, Missions in the Third Millennium, s. 88.
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bölgede onları karşılayan yerel kiliseler arasında katılımcıların
aidiyeti açısından bazı tartışmalar gündeme gelebilmektedir.
viii- Gittikleri bölgelerde kısa sürelerle kalacakları için çok fazla
çaba sarf etmemeleri ve yeterli mücadeleyi göstermemeleri kısa
süreli misyonerlerin eleştirildiği yönlerden bir diğeri olmuştur.
Örneğin Sri Lanka’daki Youth for Christ adlı organizasyonun direktörlüğünü yürüten Ajith Fernando, şu sözleriyle bu duruma
dikkat çekmektedir: ‚Maalesef, onlar insanlarla özdeşleşmeye çalışmıyorlar. Kısa süreler için gelip Sri Lanka’da yabancılar gibi
insanlardan ve onların mücadelelerinden oldukça uzak yaşıyorlar.
Çoğu kez onlarla bir araya gelen insanlar, misyoner zenginliklerin
damla damla akacağını sanırlar< Bugün misyon alanındaki en
büyük problemlerden biri, zengin ülkelerden gelen misyonerlerin
‘gevşekliği’dir‛.44
ix- Gidilen bölgelerde kısa süreli misyonerlerin, kariyerini misyoner olarak geçiren ya da uzun süreli misyoner olarak çalışan insanlar ve yerel misyonerlere karşı olan tutumlarının bu gruplar arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve bazen de kin ve düşmanlığa yol
açtığı ifade edilmektedir.45
x- Kısa süreli misyonerlik anlayışının olumsuz ya da tehlikeli bulunan bir başka yönü kültürel emperyalizme kapı aralamasıdır.
Misyon alanında geçirdikleri kısa bir tecrübeden sonra uzman
olduklarını düşünen bazı katılımcıların kariyer misyonerlerini pek
çok hususu göremedikleri gerekçesiyle eleştirdikleri ve kendilerini
üstün tutan bir yaklaşım içine girdikleri belirtilmektedir. Nitekim
David Eastwood, kısa süreli misyonerlik anlayışının yabancı uzman düşüncesini devam ettirdiğini, bu tür etnik tutumların ise,
misyona zarar verdiğini, dolayısıyla paternalist ve emperyalist
yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini savunmaktadır. 46
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Ajith Fernando, ‚Some Thoughts on Missionary Burnout‛, Evangelical Missions
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xi- Seyahat imkânlarının kolaylaşması ve kısa süreli misyonerlik
tecrübesi yaşamak isteyen insanlara aracılık yapmak isteyen acente
sayısındaki artış, bu durumdan istifade etmek isteyen çıkarcıları
da harekete geçirmiştir. Kısa süreli misyoner gezilere katılmanın
adeta moda olduğu bir dönemde, Hıristiyanlığa hizmet etmek gibi
bir düşünce asla aklının ucundan geçmeyen insanların misyoner
geziler organize ettiği ve çıkar elde etmeye çalıştıkları ifade edilmektedir. Bu durumun ise, kısa süreli misyon gezilerine şüpheyle
yaklaşılmasına neden olduğu belirtilmektedir.
xii- Zikredilen bu hususların dışında kısa süreli misyon anlayışına
yönelik başka eleştiriler de söz konusudur. Ekibin, yerli (organize
eden kuruluş) veya yabancı (gidilen bölgedeki yerel kilise ya da
diğer kurumlar) kimin liderliğinde hareket edeceği; yapılacak iş ve
faaliyetlerin iyi organize edilmemesi ve personele düzgün dağıtılamaması; kültürel farklılıklar ve farklı ibadet stilleri, bu somut
eleştirilerden bazılarıdır.47
V- Kısa Süreli Misyonerlere Yapılan Tavsiyeler
Kısa süreli misyonerlik faaliyetlerinin olumsuz yönleri karşısında
bazı misyonerler, kısa süreli misyon gezilerine katılanların bu tür
etkinliklere öncelikle faaliyet yürüten Hıristiyanlar olarak değil, işi
öğrenenler olarak katılmaları; kısa süreli misyon gezilerinin ise,
misyon alanına yönelik bir misyon gezisinden ziyade bir çıraklık
süreci olarak düşünülmesi ve ona göre davranılması gerektiğini
ifade etmektedir. Bu anlamda onlar, kısa süreli misyonerleri sığ
sularda durup şiddetli dalgalı, köpüren ve derin akıntılara sahne
olan okyanusu izleyen insanlar olarak değerlendirmektedir.48 Buna
mukabil Hıristiyan misyonerliğine katkıları nedeniyle kısa süreli
misyonerlik anlayışının aynen sürdürülmesi, ancak barındırdığı ve
neden olduğu olumsuz yönlerin giderilmesi gerektiğini savunan
pek çok misyoner ise, kısa süreli misyon gezileri düzenleyen organizasyonlar ve kısa süreli misyoner statüsünde çalışan insanlar için
47

48

Bkz. Makuku & Calver, ‚Short-term mission‛, ss. 361-362; Luis Bush, ‚The Long
and Short of Mission Terms‛, Mission Frontiers, (January 2000), vol. 22, sy. 1, ss.
16-19.
Smith, ‚Evaluating Short-Term Missions: Missiological Questions‛, s. 37, 55.
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bazı tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Bunlardan bazılarına işaret
ederek yetinmek istiyoruz.
Hannah Nielsen, kısa süreli bir misyon gezisinin başarısı için
çeşitli misyon organizasyonlarında görev alan yüzlerce insan tarafından geliştirildiği belirtilen şu 7 hususu sıralamaktadır:
(i) Faaliyetin, Tanrı’nın emrine itaat amacıyla yapılması.
(Tanrı-merkezlilik), (ii) Gönderen kurum ile yerel kurumlar
arasındaki ilişkinin iyi olması, (iii) Hem organize eden kurumun hem de katılanların karşılıklı menfaatlerin gözetilmesi, (iv) Geniş kapsamlı yönetim olması, (v) Liderliğin iyi
yapılması, (vi) Bütün katılımcılara iyi bir eğitim verilmesi,
(vii) Gezi sonrası iyi bir değerlendirme yapılması ve katılımcıların takip edilmesi.49

Bazı hususların kötü bir kısa süreli misyonerlik tecrübesinin
yaşanmasına neden olacağını ifade eden Southern Nazarene Üniversitesi misyon profesörü Howard Culbertson ise, kısa süreli misyonerler için uyulması gereken 10 emir ile kaçınılması gereken 10
husus sıralamaktadır.
Uyulması gereken emirler:
i. Gidilen ülkede kendi ülkende sahip olduğun şeylere sahip
olacağını bekleme.
ii. Seni başka bir ülkeye iyi bir yolculuktan alıkoyacak hiçbir şeyi
çok fazla dikkate alma.
iii. Diğer grup üyelerine sinirlendiğinde bu durumu sürdürme.
iv. Gidilen ülkede ülkeni ve İsa Mesih’i temsil ettiğini hiçbir zaman aklından çıkarma.
v. Çok fazla endişe etme. Endişe eden insanlar hiç keyif alamazlar.
49

154

MİLEL VE NİHAL
inanç– kültür–mitoloji

Hannah Nielsen, ‚Standards of Excellence in Short-Term Mission‛,
http://www.shorttermmissions.com/articles/standards_of_excellence
Dennis Massaro, bu 7 hususu 1) Gönderen kurum, gidilen yerde karşılayan
kurum ve kısa sureli misyonerler arasındaki uyumlu ilişki, 2) eğitim, 3) hazırlık
ve 4) takip olmak üzere 4 başlığa indirmekte ve etkili faaliyet için hayati unsurlar olarak değerlendirmektedir. Dennis Massaro, ‚Short-term Missions‛, Evangelical Dictionary of World Missions, ed., A. Scott Moreau, Michigan: Baker Academic, 2000, s. 874.

Yeni Misyon Trendi: Kısa Süreli Misyonerlik

vi. Pasaport ve diğer dokümanlarını yanından ayırma ve asla
kaybetme.
vii. Herhangi bir dilde sana teşekkür edene şükret. Sözlü minnettarlık bahşişten daha iyidir.
viii. Zorluk anında sağduyulu davran.
ix. Sıkıntı yaşadığın bir insanın her şeyini yargılama.
x. Bulunduğun ülkede misafir olduğunu hiçbir zaman unutma.50
Kaçınılması gereken hususlar:
i. Sadece ruhsal aktivitelere odaklanmak.
ii. Kısa süreli misyon gezi programını sığlaştırmak; dua ve Kutsal Kitap çalışmaları gibi bazı hususları programdan çıkarmak.
iii. Detaylı bir program yapmak ve bu programdan ayrılmamak;
gecikme ve son dakika değişikliklerini kabul etmemek.
iv. Hatalarına işaret etmek suretiyle misyonerlere yardım etmek.
v. Bir kimseyle duygusal ilişkiye girmek.
vi. Gidilecek bölgenin dilini öğrenmek için kendini sıkmak.
vii. Hemen takım üyelerinin hatalarına işaret etmeye başlamak.
viii. Hijyen konusunu öncelikler listesinin üst kısmına almak.
ix. Takım üyeleriyle aradaki mesafeyi korumak.
x. Geri dönüldüğünde bağlı bulunan kiliseyi ve arkadaşları misyona gösterilen ilgi azlığı gibi bir takım hususlar nedeniyle
kınamak.51
Kısa süreli misyonerlik anlayışının olumsuz yönleri dikkate
alınarak ortaya konulan bu ve benzeri tavsiyelerde dikkati çeken
husus, eksiklik veya olumsuz yön olarak atıfta bulunulan hususların büyük oranda katılımcılardan kaynaklanması ve yöneltilen

50

51

Howard Culbertson, ‚Ten Commandments for Mission Trip Participants‛,
http://home.snu.edu/~hculbert/ten.htm (14.02.2011).
Howard Culbertson, ‚10 Ways to Ruin a Short-term Mission Trip‛,
http://www.strategicnetwork.org/index.php?loc=kb&view=v&id=7711
(14.02.2011).
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tavsiyelerin hep bu yönde olmasıdır. Bu durumun en temel sebebi,
misyon gezileri öncesi yeterli hazırlığın yapılmaması ve katılımcıların iyi bir oryantasyon sürecinden geçirilmemesidir. Nitekim bu
yeni trendin olumsuz yönleri ortaya konulurken işaret edildiği
üzere pek çok misyon teşkilatı ve misyoner, katılımcıların iyi bir
hazırlık ve oryantasyon sürecinden geçirilmesi gerektiği üzerinde
hem fikirdir.52 Bu yapıldığında temel bir takım problemlerin önüne geçilebileceği ve misyonerlik faaliyetlerinin daha başarılı bir
şekilde yürütülebileceği düşünülmektedir.
VI- Kısa Süreli Misyonerler ile İlgili Bazı Sayısal Veriler
İstatistiklere bakıldığında 1970’lerden itibaren kısa süreli misyonerlerin sayısında hızlı bir artışın yaşandığı ve nitekim 1979 ile
1989 yılları arasında kısa süreli misyonerlerin sayısının 20.000’den
120.000’e ulaştığı yani, altı kat arttığı, ayrıca aynı artışın kısa süreli
misyon gezileri düzenleyen organizasyon sayısına da yansıdığı
görülmektedir.53 A. Wayne Meece, 1970’lerde kısa süreli statüde
çalışan misyoner sayısının toplam misyoner sayısının % 10’unu
teşkil ettiğini, bu oranın 1992 yılında ise % 40’ a ulaştığını ifade
etmektedir.54 Bunun yanında 1996 yılında sadece Güney Baptist
Kiliselerinin (Southern Baptist Churches) dünyanın farklı bölgelerine 75.000’den fazla kısa süreli statüde misyoner ile 81.000 gönüllü misyoner gönderdiği belirtilmektedir.55
XX. yüzyılın son yıllarından itibaren artık neredeyse her kilise
ve misyon teşkilatının bu statüde misyonerler görevlendirmeye
başladığı söylenebilir. Michael J. Anthony, 1994 yılında kaleme
aldığı bir eserinde bu artışın devam etmesi halinde 2000 yılında
denizaşırı ülkelerde faaliyet yürüten tüm misyonerlerin %70’inden
fazlasını kısa süreli misyoner statüsünde çalışan insanların oluştu-

52

53
54
55

156

MİLEL VE NİHAL
inanç– kültür–mitoloji

Örnek olarak bkz. Collins, ‚Short-Term Missions‛, s. 315, 333-334; Glenn
Schwartz, ‚Maximizing the Benefits of Short-Term Missions‛, Mission Frontiers,
(March-April 2004), vol. 26, sy. 2.
Maust, ‚Short-Term Missions Boom‛, s. 18.
Meece, ‚Was Paul a Short Term Missionary‛, s. 208.
Forward, The Essential Guide to the Short Term Mission Trip, s. 14; Collins, ‚ShortTerm Missions‛, s. 304.

Yeni Misyon Trendi: Kısa Süreli Misyonerlik

racağını savunmuştu.56 2000 yılı sonrası istatistiklere bakıldığında
Anthony’nin iddiasını desteklercesine kısa süreli misyoner sayısındaki artışın devam ettiği görülmektedir. Nitekim Dana L.
Robert ve Alex G. Smith, sadece Kuzey Amerika ülkelerinden her
yıl yaklaşık 1,5-2 milyon civarında Hıristiyan’ın iki haftalık ya da
daha az süreli misyon gezilerine katıldıklarını belirtmektedir. 57
Bu ve benzeri istatistiklerden hareketle kısa süreli misyoner
statüsünde çalışan insanların Hıristiyan misyonerliği açısından
önemli bir güç haline geldiğini savunan bazı araştırmacılar, dolayısıyla bu gücü yeterli ve etkili bir şekilde kullanmak için bugün
kilise ve misyon teşkilatlarına yönelik bir meydan okumanın söz
konusu olduğunu ve bu kurumlara büyük iş düştüğünü ifade etmektedir.58
Sonuç
Kısa süreli misyonerlik, 50-60 yıllık oldukça yeni bir olgu olmasına
rağmen, bu amaçla düzenlenen geziler, bugün misyonerlik amaçlı
yapılan en popüler seyahat türü haline gelmiştir. Her yıl tabiri
caizse 7’den 70’e, öğrenci, çalışan ya da emekli, milyonlarca Hıristiyan bu tip gezilere katılarak sahip oldukları bilgi, beceri ve nitelikleri ile güçleri oranında misyonerlik faaliyeti yürütmektedir.
Böylelikle özelde kariyerini misyoner olarak geçiren insanlara,
misyon teşkilatlarına ve kiliselere, genelde de Hıristiyan misyonerliğine katkı sağlamaktadırlar. Bu durum, Hıristiyan misyonerliğinin geleceği açısından ümit verici olarak değerlendirilmekte ve
dahası kısa süreli misyonerlerin misyonerliğe olan ilgi ve coşkuyu
tekrar geri getirecekleri umulmaktadır. Bu pozitif yönüne karşılık
beraberinde getirdiği ve neden olduğu olumsuz durumlar, bu yeni
eğilimin sorgulanmasına ve geleceğinin tartışılmasına neden ol56

57

58

Kısa süreli misyonerlik anlayışında yaşanan patlamayı kitabına başlık olarak
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maktadır. Ancak İslam ve Budizm gibi dinlerin mensuplarındaki
dikkate değer artışa karşılık Hıristiyanların sayısının her geçen
gün azalması, kiliselerin mensuplarını kaybetmeye başlaması ve
bunun bir sonucu olarak çok sayıda kilisenin kapanması veya çöküş sürecine girmesi ve bütün bu olumsuzlukların başlıca sebeplerinden biri olan gittikleri bölgelerde uzun süre kalıp faaliyet yürütecek misyoner sayısında yaşanan sıkıntının devam etmesi, kiliselerin ve misyon teşkilatlarının bu yeni anlayışı sürdüreceği ve dolayısıyla bu trendin popülerliğini koruyacağı şeklinde bir sonuca
götürmektedir.
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Abstract: This article deals with the “Short-Term Missions” which came into
being in the second half of the twentieth century and has become a very
popular mission trend among Christians. After a brief introduction, which
describes what this new trend and its content are, it examines the attractive aspects of this trend, its contributions to Christian missionary works,
its negative aspects, some recommendations to short-term missionaries,
and various statistical data concerned with the subject. Some churches
and missionary organizations believe that this new trend has provided important contribution to Christian missionary efforts and will continue to
do so. This situation makes the new paradigm for the mission an urgent in
the sense of a better understanding of the present day Christian mission.
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