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Diyaloğun Merkezi;
Dünya Dinler Parlamentosu Konseyi

ÖÖZZEETT  İlk defa 1893 yılında Chicago’da toplanan Dünya Dinler Parlamentosu Konseyinin 4. sü 7-
13 Temmuz 2004 yılında İspanya’nın Barselona şehrinde yapıldı. Dünya Dinler Parlamentosu
misyonunu dünya dinleri ve ruhsal gruplar arasındaki ahengi artırmak, onların dünya ile ilgili
görevlerini ve dinlerin diğer esaslarıyla ilgili gelenekleri adil, barışsever ve sürdürülebilir bir
dünyayı gerçekleştirebilmek için geliştirmek olarak açıklanmaktadır. Dini ve ruhsal grupların,
değişik kültürlerin birbirlerini tanıması, karşılıklı her birinin diğerine kalbini ve zihnini açması ve
dünyanın karşı karşıya kaldığı kritik sorunları yansıtmak amacıyla harekete geçilmesi gibi hedefler
de bu misyonun bir parçasıdır. Böylelikle toplantı sırasında dini çeşitliliğin getirdiği zenginliğin
bilincine varılarak barış için yeni yollar keşfedilmeye çalışıldı. 4. Dünya dinler parlamentosu Barışa
yol, Dinlemenin hikmeti ve Bağlılığın gücü temaları altında toplandı. Bu genel ve ana amaçlar
dışında dünya çapındaki mültecilerin desteklenmesi, gelişmekte olan ülkelere yük olan uluslar arası
borçlarının atılması veya ertelenmesi, özellikle dinlerin motive ettiği ve hedef gösterdiği şiddetin
üstesinden gelinmesi ve temiz sulara ulaşım konuları da bu toplantının odaklanmaya çalıştığı özel
temalardı. Genel olarak dinlerin çeşitliliği, inançlar ve dinler arasında diyalog ve dini çeşitliliğin
getirdiği zenginlik, küresel problemlere dinlerin ve ruhsal grupların ortak çözüm bulma arayışları
da parlamento süresince devam etti. 9000’den fazla insanın katıldığı ve aynı anda 20’den fazla
oturumun yapıldığı parlamentoda yapılacak onca şeyin arasında dinler laboratuarını andıran bu
parlamentoda sadece gözlemlemek, etrafınıza bakmak dahi dinler, inançlar, insanlar hakkında fikir
sahibi olmanıza yetecekti. Herkes bir birine saygıyla yaklaşıyor ve karşısındakinin dini inancını
öğrenmeye, tanımaya, anlamaya çalışıyordu.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Din, inanç, diyalog, barış, küreselleşme

AABBSSTTRRAACCTT  In 1893, the first World’s Parliament of Religions was held in Chicago. The fourth Par-
liament of the World’s Religions was held in Barcelona from July 7 to 13, 2004. Parliament of the
World’s Religions explains its mission to cultivate harmony among religious and spiritual commu-
nities and to foster their engagement with the world and its other guiding institutions in order to
achieve a more peaceful, just and sustainable world. Some goals such as The world’s religious, spir-
itual and cultural traditions to listen to each other with open hearts and open mind, to awake to re-
flect on critical issues facing the World are a part of this mission. Thus during the meeting,
discovering new pathways to peace by comprehending the richness of religious diversity was tried.
The fourth Parliament of the World’s Religions was held together to make the themes of Parliament
pathways to peace, the wisdom of listening, the power of commitment. Except these general and
main goals there were some special issues such as improving the plight of refugees worldwide, can-
celing international debt for developing countries, overcoming violence, especially when religiously
motivated or targeted and increasing access to clean water. In generally during the parliament the
search for common solution continued among religious and spiritual communities on religious di-
versity, dialog among faiths and religions, richness of religious diversity, and global problems. In the
parliament, where over 9000 participants met and over 20 sessions were held, just observing and
looking around would be enough to get an opinion about religions, beliefs, and people in this place
resembling a laboratory of religions. Everyone was approaching each other respectfully and trying
to learn, know, and understand others’ religious beliefs.

KKeeyy  WWoorrddss::  Religion, believe/faith, dialogue, peace, globalization
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ör dün cü Dün ya Din ler Par la men to su Kon se yi
7-13 Tem muz 2004 yı lın da İspan ya’ nın Bar se -
lo na şeh rin de ya pıl dı.1 Par la men to Bar se lo na’ -

da ki The Uni ver sal Fo rum of Cul tu res ’in or tak lı ğı ve
Ka ta lan ya Unes co mer ke zi nin yar dım la rıy la or ga ni ze
edil di. Par la men to nun çe şit li otu rum ve ak ti vi te le ri The
Fo rum Si te ola rak anı lan Ak de niz ke na rın da 30 hek tar -
lık ge niş bir ara zi üze rin de ki bi na lar da ya pıl dı. Bu mer-
kez yı lın he men her gü nü bir top lan tı ve ya sem poz yum
ya pıl ma sıy la ta nı nı yor. Par la men to nun ger çek leş ti ril di -
ği se ne için de 100 ay rı top lan tı nın ya pıl ma sı he def le ni -
yor du. 

Dün ya Din ler Par la men to su ilk de fa 1893 yı lın da
Chi ca go’ da top lan mış tı. II.si il ki nin 100. yıl dö nü mü ne-
de niy le 1993 yı lın da yi ne Chi ca go’ da ger çek leş ti ril di.
Bu ra da ki top lan tı da “Kü re sel Ahlâka Doğ ru: Bir Baş lan -
gıç Dek la ras yo nu ” dün ya ya ta nı tıl dı ve iki yüz den faz la
di ni ve ruh sal li der ta ra fın dan im za lan dı.2 II I.sü ise Gü -
ney Ame ri ka’ nın Ca pe Town şeh rin de 1999 yı lın da ya-
pıl mış tır.3

Dün ya Din ler Par la men to su mis yo nu nu dün ya din-
le ri ve ruh sal grup lar ara sın da ki ahen gi ar tır mak, on la -
rın dün ya ile il gi li gö rev le ri ni ve din le rin di ğer
esas la rıy la il gi li ge le nek le ri adil, ba rış se ver ve sür dü rü -
le bi lir bir dün ya yı ger çek leş ti re bil mek için ge liş tir mek
ola rak açık lan mak ta dır. Di ni ve ruh sal grup la rın, de ği şik
kül tür le rin bir bir le ri ni ta nı ma sı, kar şı lık lı her bi ri nin di-
ğe ri ne kal bi ni ve zih ni ni aç ma sı ve dün ya nın kar şı kar-
şı ya kal dı ğı kri tik so run la ra çö züm bul mak ama cıy la
ha re ke te ge çil me si gi bi he def ler de bu mis yo nun bir par-
ça sı dır. Böy le lik le top lan tı sı ra sın da di ni çe şit li li ğin ge-
tir di ği zen gin li ğin bi lin ci ne va rı la rak ba rış için ye ni bir
yol bu lun ma ya ça lı şıl dı. 

IV. Dün ya din ler par la men to su Ba rı şa yol, Din le -
me nin hik me ti ve Bağ lı lı ğın gü cü te ma la rı al tın da top-
lan dı. Bu ge nel ve ana amaç lar dı şın da dün ya ça pın da ki
mül te ci le rin des tek len me si, ge liş mek te olan ül ke le re yük
olan ulus lar ara sı borç la rı nın atıl ma sı ve ya er te len me si,
özel lik le din le rin mo ti ve et ti ği ve he def gös ter di ği şid-
de tin üs te sin den ge lin me si ve te miz su la ra ula şım ko nu -
la rı da bu top lan tı nın odak lan ma ya ça lış tı ğı özel
te ma lar dı. Ge nel ola rak din le rin çe şit li li ği, inanç lar ve
din ler ara sın da di ya log ve di ni çe şit li li ğin ge tir di ği zen-
gin lik, kü re sel prob lem le re din le rin ve ruh sal grup la rın
or tak çö züm bul ma ara yış la rı da par la men to sü re sin ce
de vam et ti.

Bar se lo na İspan ya’ nın Ka ta lan böl ge sin de yer al-
mak ta ve Ba haî, Bu dist, Hı rıs ti yan, Müs lü man ve Ya hu -
di gi bi de ği şik din men sup la rı nın ya şa dı ğı bir yer ola rak
dik ka ti çek mek te dir. Ay rı ca kül tü rel alt ya pı sı ve mi-
ma ri gü zel lik le riy le de İspan ya’ nın en göz de şehir le rin -
den bi ri si dir. Ni te kim Olim pi yat oyun la rı da da ha ön ce
bu şehir de ya pıl mış tı. Ka ta lan mil li yet çi li ği nin et ki siy -
le par la men to nun ko nuş ma di li İngi liz ce, İspan yol ca ve
Ka ta lan cay dı. Dil prob le mi ni çö züm le mek için Par la -
men to’ ya ka yıt sı ra sın da ve ri len çan ta la rın için de di ğer
do kü man lar la be ra ber ku lak lık lı mi nik el rad yo la rı ve-
ril di. Açı lış, ka pa nış tö ren le ri, ana ko nuş ma cı lar ve ba -
zı top lan tı la rın İngi liz ce, İspan yol ca ve Ka ta lan ca
anın da ter cü me le ri ye rel rad yo la rın fark lı ka nal la rı ara-
cı lı ğıy la ya yın lan dı. Ka nal nu ma ra la rı da ko nuş ma cı nın
ar ka sın da ki pa no lar da gös te ril di. Böy le lik le dün ya nın
fark lı ül ke le rin den ge len ve de ği şik dil le ri ni ko nu şan
do kuz bin den faz la in sa nın dil so ru nu aşıl ma ya ça lı şıl -
dı.4

Top lan tı dan kı sa bir sü re ön ce Mad rid met ro su
bom ba lan dı ğı için gü ven lik ön lem le ri çok yük sek dü-
zey dey di. Top lan tı nın ya pıl dı ğı ala na ilk gi riş te ve top-
lan tı nın ya pıl dı ğı bi na la rın her gi ri şin de par la men to nun
ka tı lım cı sı ol du ğu nu zu gös te ren kim lik kart la rı nı zı, eli-
niz de ki eş ya la rı ve ken di ni zi sü rek li gü ven lik de tek tör -
le rin den ge çir mek zo run day dı nız. Gü ven lik
de tek tör le ri nin ne ka dar güç lü ol du ğu her ke sin bil gi sa -
yar, flash disk ve dis ket le ri nin bir sü re son ra bo zul ma -
sın dan an la şıl dı. An cak her kes ken di gü ven lik le riy le
il gi li ol du ğu dü şün ce siy le an la yış la kar şı la ma ya ça lış tı. 

Par la men to nun ama cı na uy gun ola rak dün ya nın
pek çok ül ke sin den ka tı lım cı çe şit li et kin lik ler için top-
lan tı ya gel miş ler di. 15 den faz la ana ko nuş ma cı ara sın da
2003 yı lın da No bel Ba rış Ödü lü nü ka za nan İran lı ka dın
ak ti vist Şirin Eba di, Ma hat ma Gand hi’ nin to ru nu ve Af-
ri ka Par la men to su üye si Ela Gand hi, Glo bal Etik dü şün -
ce si nin mi mar la rın dan ve Glo bal Etik vak fı baş ka nı Dr.
Hans Küng, Din Bi lim ci Ka ren Arms trong, Hin dis tan’ -
dan Am ma ola rak ta nı nan Sri Ma ta Ami ta nan da ma yi
(öy le si ne say gı gö ren bir ki şi ki ka pa nış tö re nin de ko-
nuş ma yap mak için kür sü ye çık tı ğın da ne re de ise sa lo -
nun ya rı sı el le ri ni bir leş ti rip önün de eği le rek se lam
ver di ler), Hint asıl lı Hı rıs ti yan Ka ta lan fi lo zof Ra i mon
Pa nik kar, Müs lü man dü şü nür ler den Ta rık Ra ma zan en
dik ka ti çe ken le rin den bir ka çıy dı. Da la i La ma’ da açı lış
otu ru mu na ka tıl ma sı bek le nen ana ko nuş ma cı lar dan bi-
ri si ol ma sı na rağ men top lan tı ya ge le me di. 
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Top lan tı nın açı lış ko nuş ma la rı ola bil di ğin ce sı kı cı
pro to kol ko nuş ma la rın dan sıy rıl ma ya ça lı şıl mış tı. Res -
mi gö rev li ler açı lı şa me saj gön der mek le ye tin miş ler di.
Açı lı şa İspan ya ve Ka ta lan böl ge sin den tek res mi ko nuş-
ma cı ola rak Bar se lo na be le di ye baş ka nı ka tıl dı. Onun
ko nuş ma sı da ev sa hi bi ola rak ko nuk la ra hoş gel di niz
de mek ve şehir de gü zel va kit ge çir me le ri ni di le mek ten
iba ret ti.5 Açı lış ko nuş ma sı nın onur ko nu ğu Şirin Eba-
di’y di ve ko nuş ma sı nı par la men to nun res mi dil le ri dı-
şın da Fars ça yap tı. Her kes elin de ki rad yo dan
ter cü me si ni an la ma ya ça lış tı. Eba di ko nuş ma sın da İs-
lâm’ın in san hak la rı ve de mok ra si ile uyu şa bi le ce ği ne,
Al lah ’ın in san la rı fark lı ya rat tı ğı na fa kat bü tün din le rin
en son ama cı nın mut lu luk ol du ğu na işa ret et ti. Di ğer
ko nuş ma cı lar Par la men to nun or ga ni zas yo nun da gö rev
alan ki şi ler olup kı sa ca ken di le ri ne dü şen gö rev ler den
ve bu iş le rin amaç la rın dan bah set ti ler. Bu ko nuş ma la rın
ara la rın da çe şit li din le re men sup ki şi ler ken di di ni tö-
ren le ri ne uy gun şekil de dün ya ba rı şı, in san lı ğın mut lu
bir ge le ce ğe sa hip ol ma sı ve par la men to nun ama cı na
uy gun hiz met et me si için du a et ti ler. Ço ğun luk la on la -
rın bu or tak di le ği ne sa lon da ki di ğer din men sup la rı da
amin di ye rek ka tıl dı lar. Bu du a tö ren le ri nin en dik kat
çe ken le rin den bi ri si Af ri ka lı bir ye rel din (Yo ru ba)
men su bu nun da vu luy la yap tı ğı ayin di. Bü tün sa lo na
ken di di lin de âmin de dirt me yi ba şar dı. İnsan lar pop
mü zik par ça sı söy ler gi bi ona eş lik et ti ler. O ka dar il gi
gör dü ki top lan tı nın bi ti min de sa lo nun dı şın da da tö ren
bir sü re de vam et ti. Par la men to ya ka tı lan her di nin
tem sil ci le ri top lan tı nın açı lış, ka pa nış ve ben ze ri ana
top lan tı la rın da sı ray la ken di di ni inanç la rı na ve tö ren -
le ri ne uy gun şekil de dün ya ba rı şı ve in san lı ğın ge le ce -
ği için du a et ti ler. Böy le ce ka tı lım cı lar fark lı din le rin
du a tö ren le ri nin na sıl ol du ğu hak kın da kü çük de ol sa
fi kir sa hi bi ol du lar. 

Par la men to ya çe şit li et kin lik ler de bu lun mak için
85’den faz la ül ke den 9000’in üze rin de ka tı lım cı gel miş -
ti. Bü yük bir kıs mı 500’den faz la se mi ner, sem poz yum,
work shop ve kon fe rans ta gö rüş le ri ni açık lar ken di ğer le -
ri film ve mü zik gös te ri le riy le, gün lük ba rış yü rü yü şü,
ba rış ağa cı di kil me si, ser gi, ki tap şatı şı vb. et kin lik ler de
yer le ri ni al dı lar. Bu et kin lik le rin için de 4 ana bü yük ser -
gi ve gös te ri, 22 da ha kü çük gös te ri, 400 kon ser, 170 mü -
zik gru bu, 16 film, 60 so kak gös te ri si, 4 mey dan gös te ri si
bu lu nu yor du. Ay nı an da plan lı otu rum lar ve sem poz -
yum otu rum la rı ol mak üze re or ta la ma 20-25 top lan tı ya-
pıl dı ğı için ka tı lım cı lar bu ka dar yo ğun prog ram ara sın da
han gi si ne gi de cek le ri ni, han gi ko nu la rı ta kip ede cek le -

ri ni seç mek te ger çek ten zor lan dı lar. Par la men to prog ra -
mın ne ka dar yo ğun ol du ğu prog ram ki tap çı ğı nın A4 bo-
yu tu na ba sıl mış 259 say fa dan mey da na gel me sin den
an la şı lı yor du.

Par la men to da gün, ilk gün öğ le den son ra 4.30 da
ya pı lan açı lış tö re ni dı şın da sa bah 8.00 de baş la dı. Sa -
bah ka tı lım cı la rın ilk işi ge nel prog ram ki tap çı ğın da ki
de ği şik lik le rin gös te ril di ği ve yo ğun luk se be biy le her
gün gün cel le nen İspan yol ca, İngi liz ce ve Ka ta lan ca dil-
le rin de ha zır la nan ye ni gün lük prog ra mı al mak tı. Sa -
bah 8-9.00 ara sın da ki ilk prog ram lar da ha çok du a ve
di ni se re mo ni ler le il gi liy di. Ka tı lım cı lar Ba haîlik ten
Zer düşt lü ğe, Ame ri kan yer li le ri nin din le rin den ye ni -
ça ğın din le ri ne ka dar her di nin du a ve iba det le ri ile Bu-
dist, Hin du me di tas yon la rı, yo ga vb. pek çok di ni
ri tü e li iz le me ve ka tıl ma imkânı bu lu na bil di. Her gün
or ta la ma 17-20 ara sın da fark lı di ne ait du a me ra si mi
de ği şik sa lon lar da ic ra edil di ve ya bun la rın içe rik le ri
hak kın da bil gi ve ril di. İslâm di ni adı na her gün özel-
lik le di ğer din ler le iliş ki ler den bah se den Kur ’an ayet le -
ri an la tıl dı, na maz iba de tin den bah se dil di, bu nun
ya nın da ba zı gün ler Mev la na’ dan şiir ler okun du, ba zı
gün ler de su fi ila hi le ri din le til di. Bu et kin lik ka tı lım cı -
la ra bir yan dan ken di din le rin de iba det et me şan sı sağ-
lar ken di ğer yan dan fark lı din le rin iba det le ri ni iz le me
ve öğ ren me fır sa tı nı bu la bi le cek le ri bir imkân ola rak
dü şü nül müş tü. 

Di ğer sem poz yum, se mi ner ve work shop tü rü ça-
lış ma lar dan bir kıs mı her gün in tra re li gi o us (di nin ken -
di içi ne ba kış) adıy la 9.30-11.00 sa at le ri ara sın da ya pıl dı.
Din le rin ve ru ha ni grup la rın ken di hikâye le ri ni pay laş -
tık la rı bu otu rum lar ge nel ola rak, bu grup la rın ve on la -
rın öğ re ti le ri nin, iba det le ri nin, ge le nek le ri nin,
di na mik le ri nin te mel le ri nin an la şıl ma sı, di ya log, an laş -
mak ve iş bir li ği için bu grup la rın için de ki kay nak lar ve
akıl cı se bep ler ile di nin ken di için de ki yan sı ma ve di-
ya log için araç la rın ne ler ol du ğu na odak lan ma yı he def -
le miş ti. Bu ama ca yö ne lik ola rak dü zen le nen “Kü ba’ da
Din le ra ra sı ve Kül tür le ra ra sı Di ya lo ga Doğ ru Prob lem -
le r”, “Do ğu Hı ris ti yan lı ğı’n da ki Ge le nek le rin Çe şit li li -
ği”, “Kü re sel Top lu mun Or ta ya Çık ma sın da Sev gi ve
Ba ğış la ma yı Din le me k”, “Gu ru Grant Sa hib: Di ni Ço-
ğul cu luk, Eşit lik, Sos yal ve Eko no mik Ada let İçin İler-
le me”, “Ahlâk, Sev gi ve Ba rı ş”, “Sa mi mi yet öğ re ti si:
Ba rı şa Bir Şin to Yo lu ”, “Ya hu di lik ve Ada le t”, “Ma hat -
ma Gand hi ve Di ni Ço ğul cu lu k”, “Da i re nin İçin de ve
Dı şın da Put pe rest Di ya lo gu ”, “İn san Kop ya lan ma sın da
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İslâmi Gö rü ş”, “Zen Bah çe si: Bir Cen ne t”, “Çağ daş Dün-
ya da Fas lı İslâmî Mo de l”, “Si hizm ’de Ba rı şa Yo l”, “Dün -
ya Ba rı şı na Yol: Bir Ta i Bu dist Ba kı şı ”, “Zer düşt lü ğün
Ta ri hi, Di ni, Kül tü rü ve Gü nü müz Prob lem le ri ”, “İs-
lâm’ın Esa sı: Tan rı, Yol gös te ri ci ve Ahi re t”, “Din, Din-
ler ve Di ni Bir lik: Bir Ba ha i Gö rü şü ”, “Han gi İslâm?
İslâm’ın Ru hu İçin Mü ca de le Et me k”, “Kut sal Ki ta bın
Gün cel Dün ya ya Uy gun Ol ma sı ”, “İslâmi Me ta fi zik ve
Di ğer Ge le nek ler le Di ya lo g”, “Bu dizm ’in Kü re sel Yüz le -
ri ”, “Sci en to logy Di ni nin Dok tri ni ”, “Kü re sel Ba rış ve
Li der lik: Bir Ca yi nist Ba kış”, “İslâm’da Ada let, Sa vaş ve
Ba rı ş”, “Gün lük Ha yat ta Sih De ğer le ri nin Uy gu lan ma -
sı ” ad lı top lan tı lar 6 gün bo yun ca or ta la ma her gün ay -
nı an da 20 ay rı sa lon da dü zen le nen otu rum lar dan
sa de ce bir ka çı nın baş lı ğı dır.

Din ler ara sı (İnter re li gi o us) otu rum adıy la her gün
11.30-1.00 sa at le ri ara sın da ya pı lan otu rum lar ise di ni ve
ru ha ni grup la rın bir di ğe riy le di ya lo gu nu he def le mek -
tey di ve din ler ara sı kar şı laş ma ve di ya log için fır sat la rın
ya pı lan dı rıl ma sı, dün ya ile ve di ğer le riy le an laş mak için
mo ti vas yon ve inanç la rın pay la şı mı ve din le ra ra sı kar şı -
laş ma, di ya log ve iş bir li ği ko nu la rı na odak lan mış tı. Fark -
lı ba kış açı la rın dan din le ra ra sı iliş ki ler le il gi li pek çok
ko nu ay nı an da or ta la ma 20 ay rı otu ru mun da, fark lı sa-
lon lar da tar tı şıl ma imkânı bul du. Bu ko nu lar dan ba zı la -
rı nın isim le ri şun lar dır: “Ço ğul Top lum da İnanç ve
Ai di ye t”, “İ nanç lar ara sı Eği tim için Kü re sel Ge rek li li k”,
“Din le ra ra sı Di ya lo gun Te o lo jik ve Fel se fi Yön le ri ”, “İ -
nanç lar ara sı Kar şı laş ma: Ev li lik, Ço cuk Ye tiş tir mek, Ce-
na ze Tö ren le ri ve Uy gu la may la İlgi li Di ğer So run la r”,
“Av ru pa’ da Kül tür ler ara sın dan Din ler ara sı na ”, “Se kü ler
ve Kü re sel Top lum lar da Din ler ve Ru ha ni Yol la r”, “Din-
ler ara sı An la yı şın Ahlâkî Ko du ”, “ Kut sal Ki ta bın Aka-
de mik Öğ re ti mi: Tek Tan rı ya İna nı lan Din ler de
(mo no te ist) Yo ru m”, “Kü re sel leş me de ki Or tak İyi ye Bir
İnanç lar ara sı Ba kı ş”, “İslâm, Hı ris ti yan lık ve Bu dizm ’de
İnsa nın Ahlâkî Ge li şi mi ”, “Ka dın la rın ve Ço cuk la rın
İnsan Hak la rı na Ba kış Açı sın dan Di ni Me tin le rin Yo ru -
mu ”, “De ğiş mez Ahlâka Sa hip Ol mak İçin Di ne İhti ya -
cı mız Var mı?”, “Keş fin Yol cu lu ğu: Bir Müs lü man
Hı ris ti yan Kar şı laş ma sı nın De ne yim le ri ”, “Müs lü man,
Hı ris ti yan ve Ya hu di Üç lü Di ya lo gu (Tri a lo gu e)”, “Tan -
rı için Sa vaş ma k”.

İspan yol la rın ün lü si es ta-öğ le ara sı din len me ge le -
ne ği se be biy le 1.00-3.00 ara sı uzun bir öğ le ye me ği ara -
sı ve ril di. Bu uzun ara yı in san lar ge nel lik le yi ne
par la men to nun ak ti vi te le ri ara sın da yer alan çe şit li mü -

zik kon ser le ri ni din le mek, film iz le mek, ba rış yü rü yü -
şü ne ka tıl mak (her gün 1.00’de baş lı yor du ve fo rum mer-
ke zi nin bü yük bah çe sin de slo gan lar la do laş mak tan
iba ret ti.), ser gi sa lo nun da ki ki tap vb. ser gi le ri do laş mak,
Sih mut fa ğın da ki üc ret siz ve je tar yen ye mek le ri ye mek
ve çe şit li din ler de ki in san lar la ta nı şıp soh bet et mek ve -
ya üs tü açık oto büs ler le Bar se lo na’ nın ta ri hi ve tu ris tik
yer le ri ni do laş tı ran tu ra ka tıl mak la ge çir di ler. 

Öğ le den son ra sa at 3.00-4.30 ara sın da ya pı lan otu-
rum lar di ni ve ru ha ni top lu luk la rın bir lik te ça lış ma sı nı
he def le mek te ve di ni, ru ha ni in san la rın, top lu luk la rın,
or ga ni zas yon la rın ba rış çı, adil ve sür dü rü le bi lir bir ge le -
cek için hiz met ve ren ens ti tü le rin reh ber li ğin de iş bir li -
ği ka pa si te si ni ar tır mak, dün ya da ki kri tik ko nu la ra
ada nan en iyi uy gu la ma lar ve ba şa rı lı ör nek ler ile ak tif
di ya log ve iş bir li ği için araç lar ve ya ra tı cı yak la şım lar
üze ri ne odak lan mış tı. Yi ne her gün ay nı an da or ta la ma
20 ay rı sa lon da dü zen le nen bu otu rum baş lık la rın dan bir
kıs mı nın isim le ri şun lar dır: “Ruh lar ara sı Di ya log: Uy-
gu la ma da ki Viz yo n”, “Din De ğiş tir me ve Di ni Öz gür lü -
k”, “Di ni De ğer ler ve Sos yal Ak ti vi te ”, “Su fi Psi ko lo jik
Fo rum: Zi hin den Kal be: Ba rı şa Yo l”, “Kül tü rel Çe şit li lik
Ko nu sun da Fark lı Di ni Ge le nek le rin Se si ”, “Kut sa lın Kri -
zi ”, “Ba rış, Po li ti ka ve Ru hun Bo yut la rı ”, “İslâm ve De-
mok ra si ”, “Ba şör tü sü tar tış ma la rı: Di ni Kı ya fet ve
Se kü ler Fun da men ta liz m”, “Mo dern Ruh sal ve Bi lim sel
Bağ lam da Uya nı şın An la mı ”, “Yü zük le rin Efen di si: Di ni
Ar ka pla n”, “İn san lık ve Ta bi at: Eko lo jik prob lem ko nu -
su na İslâmî Ba kış açı sı ”, “Me de ni yet ler Di ya lo gu: Adil
ve Ba rış çı Dün ya nın Araş tı rıl ma sın da İslâm ve Ba tı ”,
“Dhar ma, Al lah ve Yö net me: Bir Bu dist ve Müs lü man
Di ya lo gu ”, “Amel le rin Ru ha ni li ği ”, “İş Ak ti vi te si ve Ah-
lâkî Ge rek si nim ler: Din ler Ne Söy ler?”, “Ba tı ve Do ğu
Ara sın da Müs lü man Ka dı n”, “Di ni Fun da men ta lizm ve
Şid det: Din le ra ra sı Di ya lo ga Bir Mey dan Oku yu ş”, “Si-
lah lı Ça tış ma lar dan Et ki le nen Ço cuk lar: Bi zim Ahlâkî ve
Ge le nek sel So rum lu luk la rı mı z”, “Kü re sel So rum lu luk:
Umut İçin Bir Se be p”, “İslâmî Ço ğul cu luk: İde al ler ve
Prob lem ler ara sın da ”. Bu otu rum lar sem poz yum lar dan
fark lıy dı an cak ba zı la rı fark lı ve ya ay nı ka tı lım cı lar la
bir kaç gün sür dü. 

Bu otu rum lar dı şın da sa bah 9.00 dan ak şam 4.30 a
ka dar sü ren ve ge nel lik le bir kaç gün de vam eden 15 ay -
rı sem poz yum dü zen len miş ti. Bu ra da fark lı din ler ve ru-
ha ni top lu luk la rın, ulus lar ara sı bi lim adam la rı ve ko nu
ile il gi li ola rak ak tif bir şekil de il gi le nen ki şi ve ku ru luş -
la rın (ak ti vist) ka tı lı mıy la bel li ko nu la ra de rin le me si ne
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odak la nıl ma sı he def len miş ti. Par la men to nun ya pıl dı ğı
Fo rum Si te ala nın da ye ter li yer bu lu na ma dı ğı için ge nel-
lik le ya kın da ki AC Bar ce lo na ote li nin top lan tı sa lon la -
rın da bir ara ya ge li nen bu sem poz yum la rın ko nu la rı
şun lar dı: “İb ra hi mi Ye ni den Bir ara ya Gel me: Kut sal
Top rak’ ta Ba rış Yap ma k”, “Din ve Ça tış ma, Çö zü m”,
“Kut sa lın Kri zi ”, “Me de ni yet ler Di ya lo gu ”, “Di ji tal Hi-
ka ye An lat ma Sa na tı ”, “Ye ni Uya nış Zir ve si ”, “İn san
Hak la rı ”, “İ nanç lar ara sı Eği ti m”, “Din ler ve Ulus lar ara -
sı Ens ti tü ler Hak kın da ”, “Din le ra ra sı Or ga ni ze Edi len
Work shop lar Gü nü ”, “Din le rin Ge le ce ği, Med ya ve Bi -
zim Top lum la rı mı z”, “AIDS ’in Yü zü nün Keş fi ”, “Bi lim
ve Di n”, “İ nanç lar ara sı Ba rış Yap ma ve Ye te nek le ri ”,
“Din le ra ra sı ve Kül tür le ra ra sı bir Öz gür lük Te o lo ji si ne
Doğ ru ”. Bu baş lık lar al tın da ki ko nu lar ay nı an da 3-4 sa-
lon da bir kaç gün de vam eden otu rum lar da tar tı şıl dı. Ba -
zı Sem poz yum la rın spon so ru Zygon: Jo ur nal of Re li gi on
and Sci en ce der gi siy di. 

Par la men to da ki bü tün otu rum lar 1.30 da ki ka ola-
rak plan lan mış tı. Ko nuş ma la rın bir sa at için de bi ti ril -
me si ve ka lan ya rım sa a tin din le yi ci ler den ge le cek
so ru la rın tar tı şıl ma sı na ve fi kir le rin pay la şıl ma sı na ay-
rıl ma ya özen gös te ril di. Ge nel lik le bu ka dar çok prog-
ram ara sın dan ka tı lım cı lar ken di me rak la rı na uy gun
otu rum la rı bul mak ta zor lan ma dı lar ve ken di le ri nin de
il gi len di ği ve ya bel li bir fi kir sa hi bi ol du ğu ko nu la rı
açık ça tar tış mak tan çe kin me di ler. An cak bu tar tış ma la -
rın kı rı cı de ğil, ya pı cı ol ma sı na her kes özel lik le dik kat
et ti.

Top lan tı nın en dik ka ti çe ken ka tı lım cı la rın dan
Hans Küng “Çar pış ma ve ya Ko nuş ma: Bir Me de ni yet ler
Di ya lo gu ” ad lı otu rum da Şirin Eba di ile Müs lü man ve
Hı rıs ti yan lar ara sın da ça tış ma ye ri ne kül tü rel ba ri yer le -
rin kal dı rı lıp ya ra tı cı di ya log la rın baş la tıl ma sı için ne ler
ya pı la bi le ce ği ni an lat tı. “Di ni Öte ki ne Uzan mak: Bir
Fark ya pan Dört İnanç lar ara sı Ens ti tü ” isim li ge niş ka-
tı lım lı tar tış ma lı pa nel de ise Küng ve di ğer üye ler dün-
ya nın de ği şik böl ge le rin de bu lu nan ens ti tü le rin
ça lış ma la rı, ba şa rı la rı ve bel li baş lı prob lem le ri ni tar tı şı -
lar. Küng ’ün ka tıl dı ğı “İ nanç lar ara sı Eği ti m” Sem poz -
yu mun da da “Ge le ce ğe Ba kış: Bu ra dan Ne re ye
Gi di yo ruz?” otu ru mun da inanç lar ara sı eği tim de kü re sel
de ğer le rin ye ri tar tı şıl dı. Küng ’ün ka tıl dı ğı her bir otu-
rum ge rek ka tı lım cı la rın ge rek se med ya nın bü yük il gi -
si ni çek ti ve on la rın çe şit li ko nu lar da ki so ru la rı na
mu ha tap ol du.

Ta rık Ra ma zan ye di ay rı otu rum da gö rev al dı.
“Din le ra ra sı di ya log ve Dev re di le me yen Dog ma la r”
isim li tar tış ma lı pa nel de din le ra ra sı di ya lo gun sı nır la rı -
nı ve zor luk la rı üze rin de du rul du. “Öz gür lü ğün Te o lo -
ji si ve Din le ra ra sı Di ya lo g” adı nı ta şı yan bir di ğer
pa nel de di ni ço ğul cu lu ğun ye ni pa ra dig ma la rı tar tı şıl -
dı. Ra ma zan ’ın ka tıl dı ğı di ğer top lan tı lar ge nel lik le ba-
tı da ya şa yan Müs lü man kim li ği ve bu kim li ğin
ko run ma sı vb. ko nu lar la il gi liy di. Küng ve Ra ma zan gi -
bi ana ko nuş ma cı la rın ka tıl dı ğı top lan tı la rın hep si bü -
yük sa lon lar da ve rad yo ya yın la rıy la üç dil de si mül ta ne
ter cü mey le ger çek leş ti ril di. 

Par la men to ya Tür ki ye’ den sa de ce üç ila hi yat fa kül-
te li aka de mis yen ka tıl mış tı. On lar da bu ra ya yurt dı şın -
da ki ba zı grup lar la yap tık la rı or tak ça lış ma lar sa ye sin de
ge le bil miş ler di. As lın da par la men to din ler hak kın da
fark lı alan lar da or tak ça lış ma la ra odak lan dı ğı için bi rey -
sel dü zey de ka tı lım cı ol mak te o ri de ola bi lir se de pra tik -
te pek müm kün de ğil di. Tür ki ye’ de ba şör tü lü ola rak
mec li se gi re me yen Mer ve Ka vak çı da bu özel li ği ve Ge-
or ge Town Üni ver si te si öğ re tim üye si kim li ğiy le Par la -
men to nun Ba şör tü sü Tar tış ma la rı, Di ni Kı ya fet, Di ni
Sem bol ler, Di ni Öz gür lük ler ve İslâm’da Ka dın gi bi ba -
zı top lan tı la rın baş ko nuş ma cı la rı ara sın day dı. Ay rı ca
Har vard, Ox ford, Cam brid ge, Not re Do me vb. dün ya nın
sa yı lı üni ver si te le ri ya nın da Ja ma i ka’ dan Gü ney Af ri ka’ -
ya, Mek si ka’ dan Çin ’e ka dar dün ya nın pek çok üni ver -
si te sin den öğ re tim üye si or tak pro je le riy le par la men to ya
ka tıl mış lar dı. 

Öğ le den son ra ge nel lik le 4.30 ile 5.15 ara sın da bir
ve ya iki gru bun mü zik gös te ri le ri var dı. Ay rı ca bü tün
di ni grup lar ken di ara la rın da bel li sa at te ve yer de top la-
na rak ta nış ma ve tec rü be le ri ni pay laş ma şan sı nı ya ka la -
dı lar. En do nez ya’ dan Ame ri ka’ ya, Tür ki ye’ den
Fi li pin le re, Gü ney Af ri ka Da ni mar ka’ ya ka dar uza nan
de ği şik ül ke ler den ge len Müs lü man ka tı lım cı lar her gün
5.00’da AC Bar ce lo na ote lin de top lan dı lar ve özel lik le
11 Ey lül den son ra Müs lü man ima jı nın dü zel til me si ko-
nu sun da ne ler ya pı la ca ğı ile il gi li gö rüş le ri ni di le ge tir -
di ler. Ay rı ca ya pı lan bir or ga ni zas yon la her di nin
Bar se lo na’ da ki ye rel tem sil ci le ri (Ba ha i ler, Zen Bu dist
ve Ti be ti an Bu dist ler, Ta o ist ler, Ka to lik, Or to doks ve
Pro tes tan Hı ris ti yan lar, Hin du lar, Hü ma nist ler, Ame ri -
kan Yer li le ri-Kı zıl de ri li (In di ge no us), Ca i nist ler, Or to -
doks ve re for mist Ya hu di ler, Mor mon lar, Müs lü man lar,
New Age ola rak ad lan dı rı lan ye ni din men sup la rı, Sih-
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ler, Zer düşt ler ve Put pe rest ler) 9 Tem muz Cu ma gü nü
dı şar dan ge len ka tı lım cı lar la bu lu şup ta nış ma fır sa tı bul-
du lar ve ken di tec rü be le ri ni ge len ko nuk la rın de ne -
yim le riy le pay laş tı lar. Bu top lan tı ge nel lik le o di nin
Bar se lo na’ da ki ma bet le rin de ya pıl dı. Müs lü man lar ka tı-
lım cı lar Bar se lo na’ da ki Müs lü man top lu lu ğu nun ca mi -
i, top lan tı mer ke zi vb. pek çok iş le vi gö ren yer le ri ne
git ti ler. Ora da ge nel lik le Fas asıl lı Müs lü man lar dan
mey da na ge len imam lar he ye ti ta ra fın dan Arap ça kon-
fe rans ve ril di. Arap asıl lı bir ka tı lım cı İngi liz ce ye ter-
cü me et me sey di ne ya zık ki pek çok ba tı lı Müs lü man
ko nuş ma la rı an la ya ma ya cak tı. Da ha son ra ora ya yer le -
şen Fas lı Müs lü man la rın ço ğun luk la otur du ğu ya kın bir
ye re da vet edil di ve bu ra da ik ram edi len Fas ye mek le ri
ve Pa kis tan dö ne ri ye nil di. Bar se lo na’ da Fas, Ce za yir,
Su u di Ara bis tan, Pa kis tan hat ta Mo ri tan ya gi bi ül ke ler -
den pek çok Müs lü man göç me nin ya şa dı ğı ve ora da bel -
li bir yer edin dik le ri öğ re nil di. Pa kis tan lı bir grup
Müs lü man mar ket zin cir le ri ne sa hip ken, Bar se lo na’ nın
en ün lü tu ris tik lo kan ta la rın dan bi ri si nin sa hi bi de Fas -
lı bir Müs lü man’ dı. 

Par la men to her ak şam sa at 7.00 de baş la yan kon-
ser, film gös te ri si vb. et kin lik ler le ak şam la rı da de vam
et ti. Bun la rın en dik ka ti çe ke ni ise 10 Tem muz Cu mar -
te si ak şa mı ya pı lan Sac red Mu sic kon se riy di. Ün lü mi -
mar Ga u di’ nin ha la ta mam la na ma mış ese ri Sag ra da
Fa mi li a Ka ted ra li önün de ki bü yük mey da nın tra fi ğe ka-
pa tıl ma sıy la oluş tu ru lan ge niş mekânda ya pı lan gös te ri
tam an la mıy la muh te şem di. Ame ri kan yer li le ri, Ka to lik,
Pro tes tan, Sih, Bu dist mü zik ko ro la rı nın sun du ğu ila hi -
ler din len di, Şin to di ni ne men sup mü zis yen le rin dev de-
ni le bi le cek da vul lar la yap tı ğı gös te ri ler iz len di, çe şit li
din men sup la rı nın oluş tur du ğu ko ro da çok il gi çek ti.
Müs lü man la rı tem si len Mev le vi gös te ri si ya pıl dı. Ay rı ca
Ba haîlik ten İslâm’a ka dar 10 ay rı din den genç lik gru bu
üye si dün ya ba rı şı ve din ler ara sı di ya log için du a et ti ler.
Kon ser Müs lü man ve Ya hu di mü zis yen ler den olu şan
Ku düs’ lü pop mü zik gru bu nun bü tün mey da nı coş tu ran
şar kı la rıy la so na er di.

Par la men to nun en il gi çe ken ve en yo ğun ka tı lım -
lı gös te ri le rin den bi ri si ba tı da Ru mi ola rak ta nı nan
Mev la na tö ren le riy di. İlk gös te ri öğ le ara sı Bal kan lı ol-
du ğu nu san dı ğı mız bir grup ta ra fın dan ya pıl dı. 6-7 ki şi -
lik ba yan ve er kek ler den ku ru lu bu grup ön ce bo zuk
ak san la rıy la Türk çe ila hi ler söy le di ler. Da ha son ra iki
ba yan ve bir er kek se ma gös te ri si sun du. An cak bu alı-
şık olu nan Mev le vi Se ma gös te ri sin den zi ya de buz pa te -

ni ya pan dans çı la rın fi gür le ri ne ben zi yor du. Ama Türk
mü zi ği nin do la yı sıy la Türk kül tü rü nün et ki si ni gös ter -
me si ba kı mın dan kay da de ğer di. Bu grup Sac red Mu sic
kon se rin de de ay nı gös te ri yi sun du. Da ha son ra Tür ki -
ye’ den Kül tür Ba kan lı ğı Dev let Se ma sa nat çı la rı nın öğ -
le ara sı ve “Ulus lar ara sı Din le ra ra sı Ha re ke tin
Kut la ma sı ” ad lı ge nel top lan tı nın so nun da sun du ğu son
de re ce pro fes yo nel Mev la na Se ma gös te ri le ri iz len di.
Ara la rın da Sih le rin de bu lun du ğu ka tı lım cı la rın ço ğu -
nun sı kı cı top lan tı yı so nu na ka dar sırf bu gös te ri yi iz le -
mek için bek le dik le ri ni ve pek çok ba tı lı nın sa lo nun boş
alan la rın da ayak ka bı la rı nı çı ka rıp kol la rı nı aça rak se ma
gös te ri le ri ne ka tıl ma ya ça lış tık la rı nı gör mek unu tul ma -
ya cak anı lar ara sın day dı. 

Par la men to genç lik grup la rı için de on la rın büt çe -
le ri ne uy gun dü zen le me ler yap mış ve Genç lik Li der lik
Grup la rı ve Din le ra ra sı Genç lik Di ya log Grup la rı gi bi fa -
a li yet ler or ga ni ze et miş ti. Ço ğun lu ğu Har vard, Ford ham,
Prin ce ton, Ya le, Chi ca go, Ok la ho ma, Gü ney Ca li for ni a
üni ver si te le rin kar şı laş tır ma lı din ler, sos yo lo ji, te o lo ji,
fel se fe vb. bö lüm le rin de oku yan bu öğ ren ci ler il gi alan-
la rı na gö re bu ra da iz le dik le ri ve ta kip et tik le ri otu rum -
la rı ders no tu ha li ne ge ti rip kre di le ri ni ta mam la ma
şans la rı na sa hip ti ler. Öğ ren ci le rin mas raf la rı nın ya rı sı nı
üni ver si te le ri kar şı lar ken di ğer ya rı sı nı spon sor ku ru -
luş lar des tek le di. Her gün öğ le den son ra da nış man ho ca-
la rı nın de ne ti min de top la nıp gü nün öze ti çı ka rı lır ken
er te si gün için ha zır lık ya pıl dı. Bu öğ ren ci ler ara sın da
eği tim le ri ni Ame ri ka ve Av ru pa ül ke le rin de ya pan Türk
öğ ren ci ler de var dı.

Par la men to da çe şit li din le re ait sem bol ler, kart pos -
tal lar, kı ya fet ler, ki tap lar, CD’ler, tes pih ler vb.nin ser gi -
len di ği, bil gi ve ril di ği ve he di ye eş ya sa tı şı nın ya pıl dı ğı
bir fu ar ala nı oluş tu rul muş tu. Put pe rest le rin, Sci en to lo -
ji gi bi ye ni din le rin da hi stant la rı nın ol du ğu bu alan da -
ki tek Müs lü man ve Türk stan dı ay nı za man da ora nın en
bü yük, en dik ka ti çe ken stant la rın dan bi ri si olan Light
(Işık) ya yın la rı nın ye riy di. Du var la rı Türk hat ve çi ni sa-
na tı nın en gü zel re sim le riy le süs le ne rek mes cit ha va sı
ve ri le me ye ça lı şıl mış, Türk lo ku mu da unu tul ma mış tı.
Stant ta gö rev li ler çok gü zel İngi liz ce ve İspan yol ca ko-
nu şu yor lar dı ve ge len le rin Tür ki ye, Su fizm, İslâm ve Te-
rö rizm hak kın da ki so ru la rı nı sa bır la ce vap la dı lar on la ra
der gi vb. şey ler he di ye et ti ler. Bu stan dın tek ek si ği Kur -
’an ’ı Ke rim ’in İngi liz ce ve ya di ğer dil ler de ter cü me le ri -
nin bu lun ma ma sıy dı. Çün kü ge len le rin ilk is te di ği ki tap
buy du. Ne ya zık ki Kur ’an ’ın İngi liz ce ve di ğer dil ler de -
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ki ter cü me le ri an cak baş ka bir ki tap stan dın da bu lu na -
bil di. 

Par la men to Ak de niz ke na rın da ama top lan tı sa lon -
la rı na 15-20 dk. uzak lık ta bir alan da Müs lü man lar için
bir ca mi i ye ri dü zen le miş ti. Et ra fı açık, üs tü ten te ile ör-
tül müş, yer le re ha lı se ril miş ti. Ya kı nın da ki Sih mut fa ğı -
na ge len de ği şik din men sup la rı ba zen na maz kı lan la ra
ka tı lıp ben ze ri tec rü be yi ya şa mak için ay nı ha re ket le ri
yap tı lar.

Par la men to nun en ka la ba lık grup la rın dan bi ri si İn-
gil te re’ den bir uçak do lu su ge len (yak la şık 300 ki şi) Sih
gö nül lü ler di. Ay rı ca Hin dis tan ve di ğer ül ke le rin den ge -
len ve ya Sih di ni ne men sup baş la rı tür ban lı ba tı lı lar da
dik kat çe ki yor du. Par la men to sü re sin ce her gün yak la şık
8000 ka tı lım cı ya üc ret siz ve je tar yen öğ le ye me ği ni el le -
riy le ik ram et ti ler. Bü yük sa lo nun bir kıs mı Sih ta pı na -
ğı ola rak dü zen len miş ti. Bu se bep le sa lo na ca mi ye gi rer
gi bi ayak ka bı lar çı ka rıp gi ri li yor du. El le ri ni zi si ze su dö -
ken Sih le rin yar dı mıy la yı ka yıp baş ka bir Si hin si ze uzat-
tı ğı hav luy la ku ru lu yor du nuz. Ba şı nı zı da ve ri len üç gen
şek lin de bir tül bent le ört me niz ge re ki yor du. Öğ le ara sı
uzun ol du ğu için ka tı lım cı lar bu ra da üc ret siz ye mek ye -
me, din len me de ği şik din men sup la rıy la soh bet et me ve
her gün öğ le ara sı ya pı lan Sih ayi ni ni iz le me (is te yen ka-
tı la bi li yor du) ve Sih mü zik le ri ni din le me imkânı nı bul-
du lar. Sih di ni ve ge le nek le ri nin pro pa gan da sı nın
ya pıl dı ğı bu alan ka tı lım cı la rın yo ğun il gi si ni çek ti. Öğ -
le ara sı he men he men her kes top lan tı ala nı na uzak ol-
ma sı na rağ men bu ra ya uğ ra dı. Bu açı dan ne re dey se her
bir din men su bu nu ken di di ni kı ya fet le ri ve sem bol le -
riy le bir ara da otur muş soh bet eder ken ve ye mek yer-
ken bu la bi le ce ği niz tek yer bu ra sıy dı.

Par la men to pek çok il ginç li ği için de ba rın dı rı yor -
du. Hint li le rin ku ma şın do lan ma sıy la gi yi len sa ri si, por-
ta kal ve bor do ren gi Bu dist ra hip kı ya fet le ri ve ya şal var
giy miş, baş la rı na tür ban tak mış ve ya ka zıt tır mış ba tı lı
ka dın lar ve er kek ler bir yan da, de ği şik rüt be ler de Hı ris-
ti yan din ada mı kı ya fe ti giy miş Çin li, Ja pon ve zen ci Af-
ri ka lı lar di ğer ta raf tay dı. San ki din ler ya vaş ya vaş yer
de ğiş ti ri yor gi biy di. Ba tı lı ol du ğu her hal le rin den bel li
olan Kriş na cı lar par la men to nun ya pıl dı ğı ala nın bah çe -
sin de şar kı lar söy ler ken di ğer ba tı lı Bu dist ler do ğu lu ar-

ka daş la rı nın ya nın da me di tas yon ya pı yor, ba zı Bu dist -
ler ise Müs lü man ar ka daş la rıy la be ra ber ken di inanç la -
rı na uy gun şekil de tes pih çe ke rek yor gun luk at ma ya
ça lı şı yor lar dı. Ame ri kan yer li si baş la rı tüy lü din adam-
la rı, Gü ney Ame ri ka Ma ya di ni ne men sup ki şi ler, Af ri -
ka yer li di ni ne men sup ka tı lım cı lar, Or to doks
Ya hu di ler ti pik ken di kı ya fet le riy le otu ru yor lar dı. De-
ği şik ül ke ler den ge len baş la rı sa rık lı, be yaz kı ya fet li
Müs lü man su fi ler le Sih ler bir bi ri ne ka rı şı yor du. Her-
kes ken di di ni kı ya fet le riy le do laş ma ya özen gös te ri yor,
din le il gi li gös te ri ler ve et kin lik ler de di ni kı ya fet ler ve
sem bol ler ön pla na çı kı yor du. Özel lik le top lan tı sa lon -
la rın ke siş ti ği mer ke zi sa lon lar ade ta bir renk, kül tür,
din ve in san cüm bü şü nü an dı rı yor du. Bu sa lon la rın du-
var la rı na ek le nen ve otu rum la ra dik kat çek mek, ken di
ens ti tü ve ku ru luş la rı nın ta nı tı mı nı yap mak ama cıy la
asıl mış ilan lar ve bro şür ler de bu renk cüm bü şü nü ta-
mam lı yor du. Ay nı du rum Sih ta pı na ğın da ki ye mek sı-
ra sın da da mev cut tu. 9000’den faz la in sa nın ka tıl dı ğı ve
ay nı an da 20’den faz la otu ru mun ya pıl dı ğı par la men to -
da ya pı la cak on ca şeyin ara sın da din ler la bo ra tu va rı nı
an dı ran bu alan la rı sa de ce göz lem le mek, et ra fı nı za bak-
mak da hi din ler, inanç lar, in san lar hak kın da fi kir sa hi -
bi ol ma nı za ye te cek ti. Her kes bir bi ri ne say gıy la
yak la şı yor ve kar şı sın da ki nin di ni inan cı nı öğ ren me ye,
ta nı ma ya, an la ma ya ça lı şı yor du. Ço ğu in san bu ka dar
fark lı din den in sa nı bel ki de ilk de fa ha ya tın da bir ara -
da gör dü ve fark lı lık la ra rağ men in san do ğa sı nın inan-
ma ya, iba det et me ye, du a et me ye ne ka dar çok ih ti ya cı
ol du ğu nu ilk kez bu ka dar de rin den his set ti. İsmi ne
olur sa ol sun her in sa nın yü ce bir var lı ğa inan dı ğı nı, ya-
şa mak için ener ji si ni on dan al dı ğı nı ve ona du a et ti ği ni
tec rü be et ti, inanç ve du a nın bü tün in san lar için or tak
pay da ol du ğu nu fark et ti. Bu or tak pay da yı ay rım cı lık
ve kav ga için de ğil, pay laş mak için kul la na bi le cek le ri -
ni an la dı. İnsan lar kar şı lık lı say gı, sev gi olun ca bir ara -
da ya şa ma nın, kar şı lık lı dün ya so run la rı na çö züm
ara ma nın müm kün ol du ğu nu din ler la bo ra tu va rı sa yı -
la bi le cek bu yer de, biz zat bu he ye ca nı his se de rek, kı sa
bir sü re de ol sa bir ara da ya şa ya rak gör dü ler, test et ti ler
ve baş ka din ler den dost lar edi ne rek ül ke le ri ne dön dü -
ler. Bu şüp he siz par la men to nun en bü yük ka za nım la -
rın dan bi ri siy di. 
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1 Parlamento ile ilgili ayrıntılı bilgi için şu adrese ba-
kabilirsiniz: www.cpwr.org, www.cpwrglobal.net

http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm 07-
04-2008.

2 Bu Deklarasyonun Türkçe dahil çeşitli dillerdeki
sürümü şu adresten ücretsiz indirilebilir.
h t t p : / / w w w . w e l t e t h o s . o r g / d a t -
english/index.htm, 07-04-2008. Ayrıca İngilizce
sürümü için bkz. http://www.parliamentofreli-
gions.org/_includes/FCKcontent/File/Toward-
sAGlobalEthic.pdf, 07-04-2008. 

3 Dünya Dinler Parlamentosu hakkında Türkçe bilgi
için bkz. H. Küng, K.J. Kuschel, Evrensel Bir
Ahlâka Doğru, Türkçeye çevirenler ve makale-
leriyle katkıda bulunanlar, Doç. Dr. Nevzat Y.
Aşıkoğlu, Doç. Dr. Cemal Tosun, Ar. Gör.
Recai Doğan, Gün Yayıncılık, Ankara, 1995, s.
79-106. 

4 Türkiye’de yapılan Dünya Felsefe Kongresinin
resmi dilleri arasında (İngilizce, Almanca,
Fransızca, Rusça) ne yazık ki Türkçe yoktu.
Türkiye’deki Felsefe Konusu bile İngilizce
tartışıldı. Burada ise bırakın İspanyolca, Kata-

lanca dahi parlamentonun resmi diliydi.  
5 Türkiye’de yapılan Dünya Felsefe Kongresinin

açılışına Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlar, ka-
panışına Milli Eğitim Bakanı katılmış ve kon-
greyi izlemeye gelen bir İngiliz bu durumu garip
bulduğunu, kendi ülkesinde bunun hoş kar-
şılanmayacağını belirtmişti. Barselona’daki ha-
vayı görünce İngilizin ne söylemek istediği
anlaşıldı. Toplantı dünya sorunlarını konuşmak
ve çözüm üretmek amacıyla yapılıyordu ama
son derece sivil bir hareketti ve resmi hiçbir
katkıya ihtiyaç duyulmamıştı.
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