
ugün, İslâm dünyasından ve Türkiye’den de katılımlarıyla yaklaşık 40 yıldır
Vatikan’ın yürütmekte olduğu dinlerarası diyaloğun tabiatının ve amacının
ne olduğunu anlamak için tarihini bilmek son derece önem arz etmektedir.

Fakat biz burada bu hareketin teferruatlı bir tarihini de konu edinmeyeceğiz; sade-
ce bazı önemli gördüğümüz hususlara işâret edinmekle kısa bir tarihi panaroma çiz-
meye çalışacağız.

Dinlerarası diyalog denince, hemen akla 1962-1965 yılları arasında gerçekleş-
tirilen II. Vatikan Konsili ve dinlerarası diyalogla ilgili Konsilin kararları akla gel-
mektedir. Oysa gerçekte Konsil kararları, uzunca tarihî bir sürecin sadece önemli bir
evresini teşkil etmektedir. Dinlerarası diyaloğun kökenlerini bulmak için,belki
12.yüzyıla kadar geri gitmek gerekir.Haçlı seferlerinden beklenen sonuca ulaşama-
yacaklarını anlayan Hıristiyan dünya başka yollar aramaya başlamışlardır; Fransi-
ken tarikatının kurucus Assisi’li Francis (1181-1226) hristitanlara ve misyonerlere
savaştan yerine,İslam ülkelerine göç ederek, Müslümanlarla beraber yaşamayı öner-
miştir.Ancak bu yolla onlara İncil’i ve Hıristiyanlığı öğretebileceklerini söylemiş-
tir.Hatta bu amaçla beşinci haçlı seferinin yapıldığı günlerde Mısır’a bir de seyahat
yaparak yetkililerle görüşmüştür.Anlaşılıyor ki, o zaman onun önerisi kabul gör-
memiştir.Böyle barışçı yolla hırıstiyanlığı anlatma Alman asıllı Katolik kardinal Cu-
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sa’ lı Ni co las (1404-1464) ta sar la mış tır; De pa ce fi de i ad -
lı ese re in de gök yü zün de ha yal et ti ği bir top lan tı ya fark -
lı din ler den on ye di bil ge ka tı lır ve çe şit li di ni me se le le ri
tar tı şır lar ve so nuç ta Hı ris ti yan lı ğın da ha ma kul bir din
ol du ğu na ka rar ve rir ler.Ni co las bu ha ya li di ya log top lan-
tı sıy la, hi ris ti yan lı ğı yay ma yo lu nun sa vaş de ğil sulh yo-
luy la ol ma sı ge rek ti ği ni an lat mak is te miş tir.Çün kü o
gün ler de Fa tih ’in İstan bul ’u feth et me si üze ri ne Pa pa lık
ve Al man im pa ra to ru Türk le re kar şı ye ni bir haç lı se fe -
ri dü zen le me yi dü şü nü yor lar dı. Ba zı la rı gi bi Ni co las da
o gü nün şart la rın da bu nun doğ ru bir se çe nek ol ma dı ğı -
nı an lat mak is ti yor du.

An cak bu gün sür dü rü len di ya lo ğun baş lan gı cı nı
gör mek için 1860 yıl la ra dön mek ge re ki yor. Ya ni II. Va-
ti kan Kon si li’n den yak la şık 100 ve gü nü müz den 150 yıl
ön ce si ne ge ri git mek la zım dır. Adı di ya log ol ma sa da
ama cı din le ra ra sı di ya log olan bir bi riy le ir ti bat lı ABD -
’de o ta rih ler de ve Av ru pa’ da or ta ya çı kan ba zı ce mi yet
ve der nek gi bi dinî ku ru luş la rı ve ku ru cu la rı nı ta nı mak
ge re ki yor; zi ra II. Va ti kan Kon si li ön ce si ve es na sın da
din le ra ra sı di la yog fik ri nin kon sil ka rar la rı na gir me sin -
de sö zü nü ede ce ği miz ku ru luş la rın ve on lar la ir ti bat lı
olan ki şi le rin bü yük ro lü ol muş tur. Din le ra ra sı di ya lo -
ğun ta rih çe si ni: a) II. Va ti kan Ön ce si, b) II. Va ti kan Kon-
si li ve son ra sı ol mak üze re iki saf ha da ele ala ca ğız.

II. VA Tİ KAN KON Sİ Lİ ÖN CE Sİ 
DİN LE RA RA SI Dİ YA LOG

19. yüz yıl Ame ri ka sı, kö ken le ri da ha ön ce Av ru pa’ dan
ge len bir çok dinî, fel sefî, spi ri tü a lis tik, hu ma nis tik fi-
kir le rin yo ğun bir şekil de can lı ol du ğu bir yüz yıl dır. Rö-
ne sans ve Re form ha re ket le riy le Hı ris ti yan lı ğın ve
Pa pa lı ğın sor gu lan ma ya baş lan ma sı, Pro tes tan lı ğın or ta -
ya çı kı şı ve Ay dın lan ma ha re ke ti ba tı da hu ma nizm de -
nen akı mı do ğu rur; bu ha re ke tin te mel fik ri in sa nın
oto nom lu ğu nu, ya ni Tan rı oto ri te si ye ri ne ak lın oto ri -
te si ni koy mak tı. Fran sız dev ri miy le Pa pa lık si ya si oto ri -
te si ni de kay bet ti. An cak, in san vic da nı nın ve top lu mun
ge rek si nim le ri ni dik ka te ala rak ba tı lı ay dın lan mış ke-
sim ler, Hı ris ti yan lık ve Pa pa lık kar şı lı ğı ol mak üze re ku-
ru cu su in san olan din ler ve ma ne vi akım lar oluş tur ma ya
baş la dı lar. Bun lar dan il ki A.Com te ’un 1850 yı lın da teş-
kil et ti ği “İn san lık Di ni ” (La Re li gi on de l’Hu ma ni te)dir;
bu nu 19. yüz yıl da bir çok ben zer te şek kül iz le miş tir.
Önem li le ri: 1853 yı lın da İngil te re’ de ku ru lan İnsanî Dinî
Ce mi yet (Hu ma nis tic Re li gi ons As so ci a ti on)dir; bu ce-
mi yet ku ru lu şu nu: “Biz ken di mi zi, Ki li se nin ça ğı mız da
ha la bağ lı ol du ğu As ya’ dan alın mış dog ma, mit ve ayin-

ler den azad et ti k… ” cüm le siy le baş la yan bir dek le ras -
yon la ilân et miş tir. Bir baş ka ben zer ku ru luş da 1859 yı-
lın da Al man ya’ da or ta ya çı kan “Al man ya Hür Dinî
Ce ma at ler Fe de ras yo nu (Bund Fre i re li gi o ser Ger me in -
den De utsc hlands)dur. Bun la rı aşa ğı da kı sa ca işa ret ede-
ce ği miz Ame ri ka’ da or ta ya çı kan ku ru luş lar ta kip
et miş tir. Bu fi kir ler te me lin de çe şit li ce mi yet ler ve der-
nek ler ku rul ma ya baş lan mış tır. Ame ri ka’ nın be lir gin bir
şekil de si ya si, ik ti sadî ve tek no lo jik ola rak ar tan gü cü,
bu gün “Kü re sel leş me ” de di ği miz si ya se tin ka pı sı nı ara lı -
yor du. 

Ha tır la na ca ğı gi bi di ğer ta raf tan bu yüz yıl, ay nı za-
man da özel lik le Av ru pa’ nın ve Ame ri ka’ nın em per ya -
lizm si ya se ti nin baş la dı ğı yüz yıl dır. 1840-1850 yıl la rı
İngil te re’ nin Hin dis tan ’ı, Fran sa’ nın bu gün kü Ti bet ve
Vi et nam böl ge le ri ni iş ga le baş la dık la rı, ay rı ca bu ba tı lı
dev let ler ile Ame ri ka’ nın Çin ’i teh dit et ti ği yıl lar dır.
Yer li halk lar bu iş gal ci em per ya list güç le re kar şı is yan
edi yor lar ve baş kal dı rı yor lar dı. Ay nı em per ya lizm Af ri -
ka ve As ya’ nın di ğer ül ke le ri ni de teh dit edi yor du. İş te
bu ba tı lı dev let ler, or yan ta list le rin ve mis yo ner le rin yar-
dı mıy la ye rel di re niş le ri kır mak ve et ki siz ha le ge tir mek
için 1860 yı lın dan iti ba ren As ya lı Kül tür le ri ve din le ri
Ya hu di-Hı ris ti yan ge le ne ğiy le bu luş tur ma yön tem le ri
ge liş tir me ye baş la mış lar dır. Böy le ce din le ri ve kül tür le -
ri em per ya lizm si ya se ti ne alet ede rek, bu gün İslam-Hı -
ris ti yan di ya lo ğu için “Yol lar Fark lı, Al lah Te k” den di ği
gi bi, “Biz de siz de niz, siz de biz den si ni z” de nil mek, öte-
ki li ğin ye ri ne bir lik te li ği ve efen di li ği yer leş tir mek ti. Bu
açı dan di ğer sa ha lar da ol du ğu gi bi din ler ve ma ne vi
akım lar sa ha sın da da tek el den ida re et me dü şün ce si
ken di ni gös te ri yor du. Özel lik le 1867 yı lın dan iti ba ren
bu amaç lı bir bi ri ni iz le yen önem li dinî ce mi yet ler ve
der nek ler or ta ya çı kar. Bun lar dan ko nu muz açı sın dan
önem li bir kaç ku ru luş üze rin de dur mak ge re ki yor.

1. HÜR DİNÎ CE Mİ YET

Bun lar dan il ki ve önem li si, Hür Dinî Ce mi yet (Fre e Re-
li gi o us As so ci a ti on, FRA.) tir. Bu ce mi yet, 30 Ma yıs 1867
yı lın da Bos ton’ da ku rul muş tur. Bos ton’ da 26-28 Ma yıs
gün le ri ce mi ye ti kur mak için ön top lan tı lar ya pıl mış tır.
Ce mi ye tin ku ru cu la rı ara sın da Ralph Wal do Emer son,
Ha ham Isa ac M.Wi se, Ro bert Da le Owen, Luc re ti a Mott
gi bi dev rin önem li si ma la rı var dır; bun la rın bir kıs mı
uni ta ri an mez he bi nin din adam la rı dır, bir kıs mı ya hi di -
dir; ama hep si ay nı za man da ma son dur lar.

Ce mi ye tin ilk baş ka nı Emer son’ dır. Bu şahıs hak-
kın da kı sa bil gi ver mek te ya rar var dır. Emer son, 1803
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yı lın da Bos ton’ da doğ muş ve 1882 yı lın da Con cord ’ta öl -
müş tür. Bir uni ta ri yan pa pa zı nın oğ lu dur; Har vard Di vi-
nity Scho ol’ dan me zun ol muş tur. Genç lik yıl la rın da
New Eng land Kök ten ci (Pu ri ta nism) ha re ke ti ne ka tıl -
mış tır. He gel fel se fe sin den çok et ki le nen Emer son, ay nı
za man da Bu dizm gi bi di ğer di ni ha re ket le ri de ya kın dan
in ce le miş tir. Özel lik le 1840’dan son ra Tan rı’ nın gay ri şa-
hıs lı ğı (im per so ne ity of God) ve aş kın lı ğı (trans cen den -
tal) fi kir le ri ni iş le miş tir. Bu ra da ge rek Emer son ’ın ve
ge rek se di ğer ce mi yet üye le ri nin Tan rı için kul lan dık la -
rı “Trans cen den ta l” ke li me si üze rin de kı sa ca dur mak ta
fay da var dır. On la rın bu ke li me yi kul la nı mı, Tan rı’ nın
yü ce li ği an la mın da aş kın lı ğı nı be lirt mek için de ğil dir;
do la yı sıy la on lar ke li me yi ge le nek sel an la mıy la de ğil da -
ha çok, Kant ’tan da et ki len di ği bi lin di ği ne gö re Kant çı
an la mıy la kul lan mış lar dır. Tan rı hak kın da ki ge nel dü-
şün ce le ri iti ba riy le, söz ko nu su ke li mey le Tan rı’ nın düş-
sel ve ha yalî bir var lık ol du ğu, sa de ce ül kü sel zihnî bir
il ke ol du ğu nu ifâde et mek is te miş ler dir. Tan rı akıl sal bir
ta sa rım ve ta sav vur dan iba ret tir. İş te bu bağ lam da dır ki,
Emer son ’a gö re Tan rı’ nın ne bir ma be di ne de bir mih-
ra bı (al tar) var dır. Bü tün din ler, hür in san ak lı için eş de-
ğer de dir; bu nun için bü tün din ler bir ül kü sel aş kın lık
il ke si et ra fın da top la na bi lir ler.

Böy le ce R. Gu e non’ dan S.H.Nasr ’a ve J. Hick ’e ka -
dar dinî ço ğul cu luk ve din le rin aş kın bir li ği fi kir le ri ni
sa vu nan ve din le ra ra sı di ya log fa a li yet le ri ne ka tı lan la rın
fik ri kö ken le ri nin ne re ler den gel di ği ni an la mak hiç de
zor de ğil dir. 

Hür Di ni Ce mi yet, as lın da 1853 yı lın da Lon dra’ da
“İn san cıl Dinî Ce mi yet (Hu ma nis tic Re li gi o us As so ci a ti -
on) adıy la ku rul muş olan ma so nik ve spi ni tu a list bir ce-
mi ye tin de va mı dır.

Ni te kim Emer son, Hür Dinî Ce mi yet ’in ku ru luş gü -
nü baş kan sı fa tıy la yap tı ğı ko nuş ma sın da ku ru lu şun ma -
son bir mü es se se ol du ğu nu ve kök le ri nin fi sa gor cu luk
il ke le ri ne da yan dı ğı nı söy le miş tir. 

Emer son gi bi fi kir le re sa hip Hür Dinî Ce mi yet ’in
iki önem li üye si da ha var dır.1 Bun lar Jen kin Lloyd Jo nes
ve Pa ul Ca rus’ tur. An cak on lar dan aşa ğı da bah se de ce -
ğiz.

2. DÜN YA DİN LE Rİ PAR LA MEN TO SU
Din le ra ra sı Di ya log ko nu sun da da ha et kin bir ko ru luş,
Dün ya Din le ri Par la men to su (Par li a ment of World’s Re-
li gi ons, PWR)’dır.

Dün ya Din le ri Par la men to su, 1893 yı lın da Chi ca -
go’ da J.Lloyd Jo nes ve Pa ul Ca rus ’un gi ri şi mi ve ön cü lü -

ğün de ku rul muş tur. Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi bu iki
zât Hür Dinî Ce mi yet ’in üye si dir ler. 

Ame ri ka’ nın Kris tof Ko lomb ta ra fın dan keş fi nin
400 yı lı nı kut la mak için Chi ca go Be le di ye Baş ka nı Sr.
Car ter Har ri son ’ın gi ri şi miy le “Ko lomb cu Dün ya Ser gi -
si ” (World Co lum bi an Ex po si ti on) adıy la bü yük bir et-
kin lik dü zen le nir. Yak la şık 2,5 km² üze rin de bir fu ar
şek lin de dü zen le nen ser gi nin res mi açı lı şı 21 Ekim
1892’de ya pı lır; an cak hal kın zi ya re ti ne 1 Ma yıs 1893 gü -
nü açı lır. Et kin li ğe ka tıl mak üze re dün ya ül ke le ri ne da-
ve ti ye ler gön de ri lir. Chi ca go’ ya 46 ül ke den ka tı lım cı lar
ge lir ler. Çe şit li ko nu lar da bir di zi kü çük “kon gre ler ve
par la men to la r” (Con gres ses and par li a ments) dü zen le -
nir. Bu mü na se bet le J.L.Jo nes ’in gi ri şi miy le bu par la -
men to lar dan bi ri si, o gün kü adıy la “Din le rin Dün ya
Par la men to su ” (World’s Par li a ment of Re li gi ons) özel bir
ku ru lu şa ve et kin li ğe dö nüş tü rü lür.

Dün ya Din le ri Par la men to su, 11-27 Ey lül 1893 ta-
rih le ri ara sın da, ge rek Ame ri ka için den ve dı şın dan ge -
len baş ta çe şit li Hı ris ti yan mez hep le ri nin din
adam la rı nın, Ya hudî, Bu dist, Hin du, İslâm gi bi din le rin
tem sil ci le ri ve din adam la rı nın, Ba haî, Hı ris ti yan bi lim
(Chris ti an Sci en ce) gi bi di ni akım la rın ve çe şit li spi ri tu -
a lizm der nek le ri nin tem sil ci le ri nin ka tı lı mıy la bir di ya -
log top lan tı sı ger çek leş ti rir. Ame ri ka’ nın yer li
din le rin den kim se nin çağ rıl ma dı ğı bi lin mek te dir. Böy le
ge niş bir ka tı lım la ger çek leş ti ri len top lan tı da her kes
ken di di ni ni ta nı tır ve dinî et kin lik ler dü zen le nir.

Bu Dün ya Din le ri nin ilk di ya log top lan tı sın da, bil-
di ği miz ka da rıy la Müs lü man ül ke ler den bir ka tı lım cı ol-
ma mış tır; an cak İslâm’ı iki Ame ri ka lı Müs lü man tem sil
et miş tir. Bun lar dan bi ri si “Mı sır Be yi” ün va nıy la anı lan
J.A.S.Grant ’tır; di ğe ri Mu ham med Ale xan der Rus sell
Webb ’tir. Webb (1846-1916) önem li bir şah si yet tir. Za-
ma nın ABD. Baş ka nı G.Cle ve land, Webb ’i 1887 yı lın da
Fi li pin le re Baş kon so los ta yin et miş tir. Bu va zi fe si es na -
sın da Müs lü man ol du ğu nu açık la yan Webb, 1892 yı lın -
da va zi fe sin den is ti fa ede rek Ame ri ka’ ya ge ri dön müş tür.
Dün ya Din le ri Par la men to su top lan tı sın da İslâm hak-
kın da iki kez ko nuş muş tur. Sul tan II. Ab dül ha mid, 1900
yı lın da Webb ’i Os man lı nın New York fah ri kon so lo su
ola rak ata mış tır; Sul tan ’ın da ve ti üze ri ne Webb, 1901 yı-
lın da İstan bul ’a zi ya re te ge lir ve iki ni şan la ödül len di ri -
lir. Webb,İsla mı ta nıt mak için 1911 yı lın da “The Mus lim
Worl d” ad lı bir der gi çı kar mış tır.Bu der gi,1938 yı lın dan
iti ba ren Ame ri ka’ nın en bü yük mis yo ner lik teş ki la tı
olan Hart ford Se mi nery ’nin eli ne geç miş tir ve bu gü ne
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ka dar on la rın bir ya yın or ga nı ola rak çık ma ya de vam et-
mek te dir.

Dün ya Din le ri Par la men to su’ nu ku ran ve ön ce lik
ya pan J.L.Jo nes ve Pa ul Ca rus, Hür Dinî Ce mi yet ’in,
Emer son gi bi, uni ta ri an ve üni ver sa list (ev ren sel ci)
akım la ra men sup üye le ri dir ler.

J.L.Jo nes (1843-1918) Penns ylva ni a Me ad vil le The -
o lo gi cal Scho ol’ dan me zun ol muş bir Pas tör’ dür. Ba tı
uni ta ri an kon fe rans (Wes tern Uni ta ri an Con fe ren ce,
WUC) ad lı ki li se nin ve ku ru lu şun, 1875 yı lın da sek re te -
ri ve 1880 yı lın dan iti ba ren de mis yo ner sek re te ri ol muş-
tur. 1878’den ita ba ren “Unit y” ad lı haf ta lık bir di ni der gi
çı kart mış ve edi tör lü ğü nü yap mış tır. 

Di ğer bir çok önem li gö rev ler üst le nen Jo nes ölü-
mü ne ka dar Chi ca go’ da ki “Bü tün Ruh lar Ki li se si ” (All
So uls Church)’in de pas tör lük yap mış tır.2

Pa ul Ca rus (1852-1919)’a ge lin ce, bu ku ru luş la rın
ve din le ra ra sı di ya lo ğun en önem li gi ri şim ci le rin den ve
en bil gin le rin den bi ri si dir. Al man asıl lı olan Ca rus,
Strass burg (Fran sa) ve Tü bin gen üni ver si te le rin de Or to -
doks Pro tes tan lık eği ti mi al mış tır: an cak or ta yaş la rın -
dan iti ba ren, li be ral dü şün ce le re sa hip ol muş ve
Pro tes tan lık tan da uzak laş mış tır. Bu dü şün ce le rin den
do la yı Bis marck ida re siy le ara sı açı lın ca, 1884 yı lın da
ABD.’ye göç ede rek; Chi ca go’ ya yer leş miş tir. 

Te o lo ji, fel se fe, kar şı laş tır ma lı din ler ta ri hi gi bi ko-
nu lar da yet kin bir kim se olan Ca rus son za man la rın da
özel lik le Emer son gi bi Bud dizm ’e me rak sal mış tır. Bu-
diz mi, Ba tı’ ya ta şı yan lar ara sın da ona anah tar isim ola rak
ba kıl mak ta dır. Yak la şık 1500 ma ka le nin ve 75 ki ta bın
ya za rı dır. Dev ri nin ün lü zat la rıy la mek tup laş ma la rı var-
dır; bun lar ara sın da Le o Tols toy, Th. Edi si on, Ernst
Mach, Ni co la Tel sa, Ernst Ha ec kel ve John De wey gi bi
bir çok isim var dır.

Bir çok der gi çı kar mış ve ba zı der gi le rin de edi tör -
lü ğü nü yap mış tır. Ku ru cu su ve edi tö rü ol du ğu fel sefî
aka de mik der gi “The Mo nis t” çok ün lü dür ve ha la çık-
ma ya de vam et mek te dir.

Ken di si ni bir fi lo zof tan zi ya de, te o log ka bul eden
ve bu nun la da övü nen Ca rus, ken di si ni şöy le ni te le me -
siy le meş hur dur: “Tan rı’ yı se ven bir ate is t”

Ni çin böy le, çün kü o da Emer son gi bi, Tan rı’ yı aş -
kın ve ide al bir il ke ola rak gör mek te dir; Hı ris ti yan lı ğın
şahıs tan rı la rı na inan ma mak ta dır. Di ni, bi li min di ni ola-
rak gör müş tür, ki bu bir ki ta bı nın da adın da yan sı mış tır:
“Re li gi on of Sci en ce.” O’ na gö re ge le nek sel din ler ve

inanç lar, sa de ce “Ev ren sel ger çe ğin koz mik di ni ni ” kur-
ma ya ya rar lar. Bir çe şit ma ne vi pan te izm olan dü şün ce -
si ne ken di si “mo niz m” (mo nism) adı nı ver miş tir. Do ğu
din le rin den ve dü şün ce le rin den çok et ki le nen Ca rus, es -
ki Yu nan dü şün ce si nin et ki siy le, da ha baş lan gı cın dan
iti ba ren Ba tı dü şün ce si, ha ta ya düş müş tür. Ona gö re
hem ba tı fel se fe si nin hem de Hı ris ti yan lı ğın yap tı ğı bu
ha ta lar: Be den-zi hin, mad de-nefs, Kant ’ın nu men-fe no -
men, Hı ris ti yan lı ğın ta biî-ta bi at üs tü (na tu ral-su per na -
tu ral) ve ruh-be den ayı rım la rı dır.3

Dün ya Din le ri Par la men to su, tam ola rak ne de ni bi-
lin me mek le bir lik te, Dün ya Ko lomb cu Ser gi’ yi dü zen le -
yen Chi ca go Be le di ye Baş ka nı nın ser gi nin ka pa nış gü nü
olan 30 Ekim 1893 ta ri hin de bir su i kast so nu cu öl dü rül -
me si ola bi lir, bir yüz yıl hiç bir baş ka et kin lik dü zen le -
me di ği gö rül mek te dir. 

Chi ca go’ da ki “Vi ve ka nan da Ve dan ta So ci et y” den
iki Hin du din ada mı nın tek li fiy le Dün ya Din le ri Par la -
men to su’ nun ku ru lu şu nun 100. yı lı nı kut la ma ka ra rı
üze ri ne, 1988 yı lın da Par la men to ye ni den ya pı lan dı rı -
lır. Ön ce ön ce ki “Din le rin Dün ya Par la men to su ” is mi,
şim di ki Dün ya Din le ri Par la men to su (Par li a ment of
World’s Re li gi ons) is mi ne çev ri lir. İkin ci önem li ge liş -
me, ku rum sal ya pı ola rak bü yü me ve idarî ya pı da ki de-
ği şik lik ler dir. Bun la rı kı sa ca şöy le sı ra la ya bi li riz:

Ay nı ta rih te, Dün ya Din le ri Par la men to su bün ye -
si ne, Dün ya Din le ri Par la men to su Kon si li (CPWR) ile
Dün ya Din le ri Par la men to su Mec li si (The Par li a ment
As sembly) gi bi iki ku rum sal te şek kül ek len miş tir. Dün-
ya nın çe şit li şehir le rin de mer kez ler ve tem sil ci ler oluş-
tu rul muş tur; çe şit li kar deş şehir ler be lir len miş tir. Ay rı ca
ku ru luş ama cı ben zer şekil de di ni ve kül tü rel di ya log
olan Ame ri ka için de ki ve dı şın da ki di ğer ba zı ku ru luş -
lar la iş bir li ği an laş ma la rı ya pıl mış tır. Bun lar dan ba zı la rı
şun lar dır: The Mil len ni um Ins ti tu te, Vi ve ka nan da Ve-
dan ta So ci ety, Gol din Ins ti tu te. Ay rı ca Par la men to, bu -
gün Va ti kan ile de iş bir li ği içe ri sen de dir.

Dün ya Din le ri Par la men to su’ nun ilk ku ru cu la rı ve
yö ne ti ci le ri, da ha ön ce işa ret edil di ği gi bi li be ral gö rüş -
lü uni ta si an lar idi. Şim di ki ida ri ya pı sı nı teş kil eden ler
da ha çok Evan ge list ler ve özel lik le de Presb yte ri an lar -
dır; ida ri kad ro da baş ka din men sup la rı da var dır. Ör ne -
ğin Kon sil ’in şim di ki ic ra cı mü dü rü, Presb yte ri an pa paz
Dirk Fic ca’ dır; Kon sil ’in mü te vel li he ye ti es ki ve ye ni
üye le ri ara sın da Ha ham H.Bro no ta in, Hin du Ma Ja ya
Bha ga va ti, Pro tes tan Tho mas Ba i ma gi bi kim se ler ile
Kon sil ’in da nış ma ku ru lu üye le ri ara sın da Müs lü man Su -
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udî Sa li ha Abe din, Ox ford ’tan An gi li kan M.C.R.Bray -
bro o ke gi bi kim se ler var dır.

Do la lı yı sıy la Dün ya Din le ri Par la men to su, 1988 yı-
lın dan iti ba ren her yön den ge liş miş tir ve bü yü me ye de -
vam eden bir ku rum ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. 1988
yı lın da amaç lan dı ğı gi bi, Dün ya Din le ri Par la men te so,
ku ru lu şu nun 100. yı lı nı kut la mak için Chi ca go’ da 1993
yı lın da ikin ci ulus lar ara sı top lan tı sı nı ger çek leş tir miş -
tir.

Dün ya nın çe şit li ül ke le rin den, çe şit li din le re men-
sup din adam la rı ve aka de mis yen, ya rı –dinî ve si yasî
akım la ra men sup kim se ler, halk tan in san la rın ka tı lı -
mıy la ya pı lan ikin ci Chi ca go top lan tı sı gör kem li bir şe-
kil de ic ra edil miş tir. Yak la şık 8.000 ki şi nin ka tıl dı ğı bir
top lan tı da dinî folk lo rik gös te ri ler den bi lim sel ve aka-
de mik kon fe rans la ra çe şit li et kin lik ler var dır. Top lan tı -
nın ana ko nu su, Kü re sel Etik (Gla bol Et hic) idi.
Top lan tı ya, Hans Küng ’ün gi ri şi miy le, o ve onun eki bi
ta ra fın dan ha zır la nan “To wards a Glo bal Et hic: An Ini-
ti al Dec la ra ti o n” ad lı bir ahlâk bil di ri si dam ga sı nı vur-
muş tur.4 Ha tır la na ca ğı gi bi Hans Küng, II. Va ti kan
Kon si li’ nin din le ra ra sı di ya log için ka rar al ma sın da da
et kin bir rol oy na mış ki şi dir.

Dün ya Din le ri Par la men to su, üçün cü önem li ulus-
la ra ra sı top lan tı sı nı 1999 yı lın da Gü ney Af ri ka’ nın Ca pe
Tawn şeh rin de yap mış tır. Bu ra ya yak la şık 80 ül ke den
7.000 ci va rın da ki şi nin ka tıl dı ğı söy len mek te dir; ele alı-
nan te mel ko nu lar AIDS, din le ra ra sı di ya log ve çe şit li
sos yal me se le ler di. Bu top lan tı ya F.Gü len de da vet edil-
miş tir; top lan tı ya fi i len ka tıl ma mak la bir lik te bir kut la -
ma me sa jı ile iki bil di ri gön der miş tir. Baş ba kan
da nış man la rın dan A.Da vu toğ lu ile bir lik te Tür ki ye’ den
baş ka zevât da top lan tı ya ka tıl mış lar dır. Di ğer önem li bir
top lan tı da 2004 yı lın da İspan ya Bar ce lo na’ da Kül tür le -
rin Ev ren sel Fo ru mu (Uni ver sal Fo rum of Cul tu res) baş-
lık lı ve ko nu lu top lan tıy dı. Bu top lan tı da, di ni yö ne lim li
te rör ve kav ga olay la rı, dün ya da ki su so ru nu, göç men -
ler me se le si, din le ra ra sı di ya log gi bi çe şit li sos yal ve di -
ni me se le ler tar tı şıl mış tır. 

Dün ya Din le ri Par la men to su, 2009 yı lı için, Mel-
bo ur ne ken tin de, 3-9 Ara lık ta, 8.000 ile 12.000 ki şi nin
ka tıl ma sı nı bek le dik le ri bü yük bir top lan tı plan la mak -
ta dır. Top lan tı için dü şü nü len ana ko nu lar: Abor jin ler
ile uz laş ma, kü re sel ik lim de ği şi mi ve so run la rı, çev re
so run la rı, ye rel dinî ve ma ne vi akım lar. Bun lar la “Kü re -
sel Ada let ve Ba rı ş”, “Kül tür le ra ra sı Ağ lar Oluş tur ma ” gi -
bi bek len ti ler amaç lan mak ta dır. 

Gö rül dü ğü gi bi Dün ya Din le ri Par la men to su, Va ti -
kan’ dan ön ce ve şim di de Va ti kan ’ın ya nın da ve ya ay rı
din le ra ra sı ve kül tür le ra ra sı di ya log ya pan gü nü mü zün
önem li bir ku ru lu şu dur.

3. ETİK SEL KÜL TÜR KU RU MU
Din le ra ra sı ve kül tür le ra ra sı di ya log çu önem li di ğer bir
ku ru luş da tam adıy la “New York Etik sel Kül tür Ku ru mu
(The New York So ci ety for Et hi cal Cul tu re)dur. Bu ku -
rum, da ha ön ce bah set ti ği miz “Hür Dinî Ce mi yet ’in üye -
si olan Ya hu di Fe lix Ad ler ta ra fın dan New York ’ta 15
Ma yıs 1876 yı lın da ku rul muş tur. Bü tün din ler ve dinî
akım lar la di ya lo ğa açık olan bu ku rum di ya lo ğu, Dün ya
Din le ri Par la men to su gi bi ge niş kit le le rin ka tı lı mıy la de -
ğil, çok dar bir çer çe ve de en te lek tü el ke sim le yap mak -
ta dır; bi raz bu tarz di ya log ba kı mın dan Va ti kan ’ın
di ya log si ya se ti ne ben ze mek te dir; an cak on lar gi bi de
çok sık di ya log top lan tı sı dü zen le me mek te dir.

Ku ru mun, F. Ad ler ’in gi ri şi miy le New York ’ta 1878
yı lın da açı lan “Et hi cal Cul tu re Fi eld ston Scho o l” ad lı
özel bir yük sek okul la rı var dır; ku rum bu oku la mad di
des tek sağ la mak ta dır. Ame ri kan or du sun da ve si vil bü-
rok ra si sin de va zi fe al mış ba zı önem li kim se ler bu okul
me zu nu dur. Oku lun 2006 yı lı iti ba riy le 1.600 ci va rın da
öğ ren ci si var ol du ğu söy len mek te dir. 

Şim di de kı sa ca F. Ad ler hak kın da kı sa bil gi ve re -
lim. Ad ler, Al man ya Al zey’ de 1851 yı lın da dün ya ya gel-
miş tir ve Ha ham Sa mu el Ad ler ’in oğ lu dur. Ad ler ai le si,
1857 yı lın da ABD ’ye göç müş tür. Ba ba sı, New York ’ta ki
Ema nu-el ad lı hav ra da din adam lı ğı yap mış tır. Ad ler,
Co lum bi a Üni ver si te sin den me zun ol duk tan son ra Al-
man ya’ ya gi de rek, He i del berg Üni ver si te sin de dok to ra
yap mış tır.

New York ’a ge ri dö nün ce, ba ba sı nın hav ra sın da va-
iz li ğe baş la mış tır. Da ha son ra, hav ra da va zi fe si de vam
eder ken, di ğer ta raf tan da çe şit li gö rev ler üst len miş tir.
1902’de Co lum bi a Üni ver si te si’n de si ya set ve ahlâk ders-
le ri ver miş tir ki, bu gö re vi ni ölü mü ne ka dar sür dür müş -
tür. 1917 yı lın dan iti ba ren Si vil Hür ri yet ler Bü ro su’n da
va zi fe al mış tır. 1928 yı lın da Ame ri kan Fel se fe Der ne ği’ -
nin ba tı ko lu nun baş ka nı se çil miş tir. Ad ler de bir çok ki -
tap ve ma ka le yaz mış tır. 

F.Ad ler, ha ya tı bo yun ca hav ra da ve baş ka yer ler de
vâiz lik yap mış ol ma sı na rağ men, hiç bir vâizin de Tan rı
söz cü ğü nü bir ke re ol sun, kul lan ma mış ol mak la ün lü -
dür. Ad ler ahlâk ko nu sun da özel lik le “Hür Di ni Ce mi -
ye t” in ku ru cu su Emer son ve Kant ’tan et ki len miş tir.
F.Ad ler ’e gö re din, sa de ce ahlâktan iba ret tir; o di ni ahlâk
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ola rak ta nım la mış tır. Yu ka rı da isim le ri ni zik ret ti ği miz
ben zer dü şü nür ler gi bi F. Ad ler de aş kın cı (trans cen -
dan ta list) bir dü şü nür dür. Si ya set ve ik ti sad ko nu la rın da
da ha çok sos ya list olan Ad ler, sö zü nü et ti ği miz di ğer ce-
mi yet ve ku ru luş la rın bir çok üye si gi bi, ma son dur.5

4. DÜN YA MİS YO NER LİK KON FE RAN SI
Hı ris ti yan mez hep le ri nin ken di için de ve di ğer din ler le
di ya log fik ri ni öne çı ka ran, da ha doğ ru su te mel ama cı
açık ça din le ra ra sı di ya log olan önem li bir ku ru luş, Dün -
ya Mis yo ner lik Kon fe ran sı (The Con fe ren ce of World
Mis si o nery, CWM)’dır. Dün ya Mis yo ner lik Kon fe ran sı,
1910 yı lın da İngil te re’ nin Edin burgh şeh rin de ku rul -
muş tur. Ka to lik le rin dı şın da, Pro tes tan ve An gi li kan ki-
li se le ri nin baş lat tı ğı olan bu ha re ket ay nı za man da
de ği şen dün ya şart la rı na uy gun bi çim de ye ni den ya pı -
lan dı rıl mış bir ekü me nik lik ve mis yo ner lik ha re ke ti dir. 

As ke ri ve si yasî sö mür ge ci li ğin du ra ğan laş tı ğı, bu -
na kar şı lık kül tü rel sö mür ge ci li ğe ağır lık ve ril me si nin
or ta ya çık tı ğı bir or tam da ku ru lan bu teş ki lat, da ha son -
ra I. ve II. Dün ya Sa vaş la rı nın or ta ya çık ma sıy la da ha
çok Hı ris ti yan lar ara sın da ba rış ve ekü me nik li ğin ye ni -
den te si si için ça lış mış tır. Da ha son ra, aşa ğı da gö re ce ği -
miz da ha bü yük bir ha re ket olan Dün ya Ki li se ler
Bir li ği’ nin ku rul ma sı na ön cü lük et miş tir.

5. DÜN YA Kİ Lİ SE LER BİR Lİ Ğİ KON SE Yİ
Dün ya Ki li se ler Bir li ği Kon se yi (The World Co un cil of
Churc hes, WCC.), Dün ya Mis yo ner lik Kon fe ran sı ad lı
yu ka rı da kı sa ca an lat tı ğı mız ku ru lu şun, 1937 yı lın da al-
dı ğı bir ka rar la, İsra il dev le ti nin ku rul du ğu ay nı yıl ve
ay nı gün ler de, 1948’de, Hol lan da’ nın baş ken ti Ams ter -
dam’ da fi i len ku rul muş tur. Bu gün bu ku ru lu şun mer ke -
zi Ce nev re’ de dir. Bu ku ru luş, Pro tes tan, An gi li kan ve
Or to doks ki li se le re bağ lı çe şit li 47 ki li se nin bir lik te li -
ğiy le ku rul muş tur. Dün ya Ki li se ler Bir li ği Kon se yi’ nin
bu gün 120 ül ke de 350 ci va rın da teş ki la tı var dır.

Ka to lik Ki li se si, Dün ya Ki li se ler bir li ği Kon se yi’ nin
üye si de ğil dir; an cak II. Va ti kan Kon si li di ya log ha re ke -
tin den son ra Ka to lik Ki li se le ri ile Dün ya Ki li se ler Bir li -
ği Kon se yi ara sın da çok sı kı bir iliş ki var dır. Or tak la şa
bir çok di ya log top lan tı la rı dü zen le miş ler dir.

Bu gün en güç lü bir din le ra ra sı di ya log ve ekü me -
nik lik ku ru lu şu olan Dün ya Ki li se ler Bir li ği Kon se yi’ nin
en bü yük fi nans kay nak la rın dan bi ri si, Ame ri ka’ da ki
giz li bir teş ki lat olan İllu mi na ti’ dir.6 Bu gün kü ge nel se-
k re te ri, Sa mu el Ko bi a’ dır. Özel lik le 1975 ta ri hin den iti-
ba ren baş ta Va ti kan ol mak üze re di ğer ki li se le rin

ter tip le dik le ri din le ra ra sı di ya log top lan tı la rı na ka tıl -
mış lar dır.

Dün ya Ki li se ler Bir li ği Kon se yi’ nin dü zen le miş ol-
du ğu önem li ba zı di ya log top lan tı la rı şöy le sı ra la na bi -
lir:

1. Ams ter dam, 22 Ağus tos – 4 Ey lül 1948

2. Evans ton, ABD., 15 Ağus tos – 31 Ağus tos 1954

3. Ye ni Del hi, Hin dis tan, 19 Ka sım – 5 Ara lık
1961

4. Upp sa la, İsveç, 4-20 Ha zi ran 1968

5. Na i ro bi, Ken ya, 23 Ka sım – 10 Ara lık 1975

6. Van co u ver, Bi ri tiş Co lum bi a, Ka na da, 24 Ha zi -
ran – 10 Ağus tos 1983

7. Can ber ra, Avus tral ya, 7-21 Ocak 1992

8. Ha ra re, Zim ba we, 3-14 Ara lık 1998

9. Por to Aleg re, Bre zil ya, 14-23 Ocak 2006

6. EV REN SEL HI Rİ Tİ YAN LI ĞIN BİR LE Şİ Mİ İÇİN 
KUT SAL RUH CE Mİ YE Tİ
Kı sa adıy la Bir le şim ci Ki li se (The Uni fi ca ti on
Church,UC.) ola rak anı lan bu ce mi yet,1954 yı lın da Ku -
zey Ko re asıl lı ra hip Sun Myung Mo on ta ra fın dan Se ul’ -
de ku rul muş tur.Te mel ama cı ekü me nik lik olan bu
ha re ket ki li se le ri Hı ris ti yan bir li ği ne ça ğır mak tır;ay nı za-
man da İslam da da hil di ğer din le ri hı ris ti yan lık te me -
lin de bir leş tir mek tir.Ce mi yet ve ku ru cu su Mo on,1959
yı lın da ABD.’ye ta şın mış tır.Ce mi yet, so ğuk sa vaş dö ne -
min de an ti-ko mü nist fa a li yet le riy le de meş hur ol muş -
tur.1970 yı lın dan iti ba ren Av ru pa ve As ya ül ke le rin de
de mer kez ler aç ma ya baş la mış tır. Çok zen gin olan bu
ku ru lu şu med ya da çok et kin dir;çe şit li ül ke ler de der gi -
ler ve ga ze te ler çı kar mak ta dır lar. Bun la rın en önem li le -
ri,The Was hin ton Ti me ga ze te si dir.Gü ney Ko re’ de ki
Bud dist hal kın %40’ı nı bu ce mi yet hı ris ti yan laş tır mış -
tır. Özel lik le 1980 yı lın dan iti ba ren “ Di ni Araş tır ma lar
Kon fe ran sı ” adıy la dün ya nın çe şit li ül ke le rin de

Din le ra ra sı di ya log top lan tı la rı ter tip le miş ler dir.İş -
te bu amaç la ve bağ lam da 1982 yı lın da Tür ki ye’ ye de gir-
miş ler dir.An ka ra,İstan bul ve İzmir’ de ila hi yat çı lar da
da hil çe şit li ke sim le rin ka tı lım la rıy la top lan tı lar dü zen -
le miş ler dir. Ay rı ca Ame ri ka’ da ter tip le dik le ri da ha bü -
yük çap lı top lan tı la ra Tür ki ye’ den si ya si ler de da hil bir
çok kim se ka tıl mış tır.

Va ti kan ’ın ve Pa pa lı ğın II. Va ti kan Kon si li ile di ya -
log ha re ke ti ne ka tı lı mı nın sağ lan ma sı, di ya log ta ri hi nin
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en önem li bir aşa ma sı dır. Yak la şık bir asır dır de vam
eden di ya log ha re ke ti, 19. yüz yı lın şart la rı içe rin de da -
ha faz la bir aşa ma kay de de mez di. 20. yüz yı lın ikin ci ya-
rı sın dan iti ba ren Ame ri ka’ nın ve Av ru pa’ nın ge li şen ve
de ği şen dün ya si ya se ti ve ik ti sat si ya se ti, özel lik le fi ilî
sö mür ge ci li ğin so na er me siy le da ha yük sek ses le or ta ya
çı kan Hı ris ti yan dün ya ya kar şıt lı ğı, on lar açı sın dan ye -
ni olu şum la rı ve ulus la ra ra sı iliş ki ler de ye ni ya pı lan ma -
la rı ge rek ti ri yor du. Hat ta bun la ra pa ra lel ola rak Do ğu’ da
ve Ba tı’ da din an la yış la rın da da de ğiş me ler or ta ya çık-
mış tır. Özel lik le Ka to lik ki li se sin de te mel di ni ko nu lar
ile ki li se nin iş le vi hak kın da ay rı lık çı ye ni dü şün ce ler or-
ta ya çık ma ya baş la mış tı.

İş te böy le bir or tam da Pa pa lı ğın Hı ris ti yan lı ğı gün-
cel le mek için ye ni bir Kon sil dü zen le me ih ti ya cı ve is te -
mi, din le ra ra sı di ya log fik ri ve ha re ke ti için ta ri hi ye ni
bir fır sat ola rak gö rün müş tür. Bun dan son ra ki din le ra -
ra sı di ya log ta ri hi ni: 1) II. Va ti kan Kon si li nin ha zır lık
dö ne mi ve sü re ci, 2) Kon sil son ra sı aşa ma lar ola rak iki
ay rı baş lık ta özet ola rak ele ala ca ğız. 

VA Tİ KAN KON Sİ Lİ’ NİN 
HA ZIR LIK SAF HA SIN DA VE 
KON SİL’ DE DİN LE RA RA SI Dİ YA LOG

Pa pa XXI I I. John, 25 Ocak 1959 ta ri hin de ha zır la dı ğı bir
ge nel gey le II. Va ti kan Kon si li’ nin ya pı la ca ğı nı ilân et ti.
O ta rih ten 11 Ekim 1962’de Kon si lin açı lış gü nü olan ta-
ri he ka dar yak la şık üç yıl Kon sil ’in ha zır lık dev re si dir.
Pa pa se çil mez den ön ce XXI I I. John, Va ti kan ’ın önem li
bir dip lo ma tıy dı; ge nel de II. Dün ya Sa va şıy la Hı ris ti yan
dün ya nın bir bi ri ni kat let me sin den ve Na zi le rin Ya hu di
kat li a mın dan ra hat sız ol du ğu bi lin mek tey di. Bu nun için
Kon sil’ de hem geç mi şin hem de gü nün Hı ris ti yan-Ya -
hu di düş man lı ğı nı iza le edi ci ve ya kın laş ma yı sağ la yı cı
ko nu la rın da ele alın ma sı nı is ti yor du.

Bu, sa de ce Pa pa XXI I I. John ’un ken di is te di ği de-
ğil di; Av ru pa’ dan ve Ame ri ka’ dan bu bağ lam da Pa pa’ yı
zi ya re te ge len Ya hu di ve Ya hu di-Hı ris ti yan ku ru luş la -
rı nın da is te di ğiy di. Bu gi ri şim ler den ba zı la rı nı şöy le
özet le ye bi li riz: 

Fran sız va tan da şı Ya hu di ta rih çi Ju les Isa ac, 13 Ha-
zi ran 1960 gü nü Pa pa ile gö rü şür ve is tek le ri ni bir dos -
ya ha lin de Pa pa’ ya tak dim eder. Ju les Isa ac ’ın Pa pa’ dan
is te di ği, Kon sil ve si le siy le Hı ris ti yan lı ğın ve Hı ris ti yan -
la rın, Ya hu di ler hak kın da sa hip ol duk la rı yan lış ina nış
ve ka rar la rın kal dı rıl ma sı dır. Ekim 1960 ta ri hin de Al -
man Ya hu di le ri adı na bir he yet Pa ya’ yı zi ya ret ede rek
ben zer ba zı is tek ler de bu lun muş lar dır. Ro ma’ da ki Kut-

sal Ki tap Araş tır ma Ens ti tü sü’ nün baş ka nı Ya hu di asıl lı
Kar di nal Agus tin Be a, Ens ti tü sü adı na Ya hu di ler le iliş ki-
le rin iyi leş ti ril me si ne da ir ha zır la dı ğı bir ra po ru Pa pa’ ya
tak dim et miş tir. New Jer sey’ de bu lu nan Ya hu di-Hı ris ti -
yan Araş tır ma la rı Ens ti tü sü ha zır la dı ğı ra po ru ve Hol-
lan da’ nın Apel do orn şeh rin de top la nan ço ğu Ya hu di
asıl lı olan bir he yet “Apel do orn Ça lış ma Gru bu ” adıy la
ha zır la dı ğı ra po ru Pa ya’ ya ay rı ay rı gön der miş ler dir. 

Dün ya nın dört bir ya nın dan ge len bu ve ben ze ri is-
tek ler kar şı sın da Pa pa XXI I I. John, yu ka rı da is mi ni zik -
ret ti ği miz Ya hu di asıl lı Kar di nal Be a’ yı 18 Ey lül 1960
ta ri hin de ku ru lan Hı ris ti yan Bir li ği Sek re ter ya’ sı na ata-
mış tı; on dan ay nı za man da Kon sil ’e su nul mak üze re Ki-
li se ile Ya hu di ler ara sın da ki iliş ki ler ko nu alan bir bil di ri
ha zır la ma sı nı da is te miş tir. Kar di nal Be a, ha zır la dı ğı tas-
lak plan ve bil di ri yi 1961 yı lın da ta mam la ya rak Pa pa’ ya
sun muş tur.

11 Ekim 1962 gü nü Pa pa XXI I I. John ’un ko nuş ma -
sıy la Kon si li açıl mış tır. Bu ta rih ten son ra Pa pa, Kar di nal
Be a’ nın ha zır la dı ğı met ni Kon sil’ de mü za ke re edil mek
üze re, Kon sil ’in mer kez Ko mis yo nu na ha va le et miş tir.
An cak me tin, söz ko nu su ko mis yon da bü yük tar tış ma la -
ra ne den ol muş tur; met nin di ni ve te o lo jik ol mak tan zi-
ya de si ya si ol du ğu ge rek çe siy le onay lan ma mış tır. Bu nun
üze ri ne Pa pa dev re ye gi re rek, Be a’ dan met ni ni ge ri çek-
me si ni is te miş tir. Me tin ge ri çe kil miş tir. 

Pa pa XXI I I. John ’un 3 Ha zi ran 1963 gü nü ölü mü
üze ri ne, ye ni se çi len Pa pa VI. Pa ul, Ya hu di me se le si ne
sı cak bak ma mış tır. An cak ge rek Va ti kan için den ve ge-
rek se dı şa rı dan bas kı lar ve is tek ler kar şı sın da Pa pa, 17
Ma yıs 1964 gü nü “Hı ris ti yan Ol ma yan Din ler Sek re ter -
ya sı ” adıy la bir ku ru luş oluş tur muş ve baş kan lı ğı na Kar-
di nal Pa o la Ma rel la’ yı ata mış tır. Mü za ke re ler so nu cu,
ki li se nin sa de ce Ya hu di ler ile de ğil di ğer din men sup la -
rıy la da iliş ki le ri ni ko nu alan ye ni bir me tin ha zır lan -
ma sı dü şün ce si ne ge li nil miş tir. Bu yön de ye ni bir me tin
ha zır lan mış tır, bu me tin de tar tış ma lar ya rat mış tır; uzat-
ma ya lım ne ti ce de “Ki li se nin Hı ris ti yan Ol ma yan Din ler
İliş ki si Hak kın da Dek la ras yo n” adıy la ha zır la nan son
me tin; 14 Ekim 1965 gün kü Kon sil ’in 149 ve 150. ge nel
ku rul la rın da yi ne uzun tar tış ma lar dan son ra 250 olum-
suz oya kar şı lık 1763 olum lu oy la ya ni oy çok lu ğuy la ka -
bul edil miş tir. 

Bu dek la ras yo nun ilk cüm le si Nos tra Ae ta te (Gü-
nü müz de) ile baş la dı ğı için bu gün “Nos tra Ae ta te ” dek-
la ras yo nu ola rak meş hur dur ve din le ra ra sı di ya log için
te mel ka bul edi lir. Şim di de kı sa ca bu dek la ras yo nun iç-
e ri ği hak kın da du ra lım. 
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Not ra Ae ta te’ de bü tün in san la rın kar deş ol du ğu na
vur gu ya pıl dık tan, ki li se nin bü tün in san lar la ve din ler -
le iliş ki kur ma sı ge rek ti ği be lir til dik ten son ra, sı ra sıy la
ön ce Hin du izm ve Bud dizm ’den, Müs lü man lık tan ve
Ya hu di lik ten bah se di lir. 

Hin du izm ve Bu dizm hak kın da kı sa iki pa rag raf ta
bu iki di nin de in sa nın kur tu lu şu için yol lar ola bi le ce ği
an la tı lır. Müs lü man lar la il gi li kı sım bi raz da ha uzun dur.
Ka to lik Ki li se si’ nin Müs lü man la ra bü yük bir say gıy sa
bak tı ğı; Müs lü man la rın Ya ra tı cı ve Ka dir-i Mut lak bir
Tan rı’ ya inan dık la rı, Hz. İbra him ge le ne ği ne bağ lı ol-
duk la rı, Hz. İsa’ yı Tan rı ka bul et me se ler de, bir pey gam-
ber ola rak ona ve an ne si Mer yem ’e bü yük say gı
bes le dik le ri an la tı lır. Bu bö lüm şu söz ler le so na erer:
“Asır lar dır Müs lü man lar la Hı ris ti yan lar ara sın da bir çok
kav ga ve an laş maz lık or ta ya çık mış tır. Şim di bu Kut sal
Kon sil bü tün her ke si geç mi şi unut ma ya ça ğı rır ve kar şı -
lık lı an la yı şı ger çek leş tir mek için sa mi mi gay ret gös ter -
me ye da vet et mek te dir. Bü tün in san lı ğın men fa a ti için
her kes be ra ber ce ba rı şı ve sos yal ada le ti, hür ri ye ti ve ah-
lâkı de ğer le ri ko ru sun ve iler let sin.”7

Nos tra Ae ta te’ nin ge ri ka lan uzun ca kıs mı Ya hu di -
le re ay rıl mış tır. Bu da ga yet do ğal dır; Kon sil baş lan gıç ta
sa de ce Ya hu di ler den bah set mek is te miş ken, ön gö rül -
me yen ge liş me ler Kon si li di ğer din ler den de böy le ce söz
et me ye sevk et miş tir.

Nos tra Ae ta te ve yi ne kı sa ola rak Lu men Gen ti um
ad lı baş ka bir ka rar da Müs lü man lar dan bah se dil me sin de
Fran sız or yan ta list Lo u is Mas sig non ’un et ki sin den söz
edil mek te dir.8 Pa pa VI. Pa ul, Mas sig non ’un bir dos tu ve
Mas sig non ’un İslâm’da Me sih an la yı şı nı ve ima jı nı araş-
tır mak üze re kur du ğu “Ba da li ya ” isim li bir der ne ğin de
üye siy di. Mas sig non ’un İslâm’a “ı lım lı ba kı şı,
H.A.R.Gibb ’in de ifa de et ti ği gi bi özel lik le ta sav vuf ile
Ka to lik ru ha ni ye ti ara sın da bir iliş ki ve ben zer lik gör-
me sin den dir. Bu ra da Mas sig non ’un ama cı, E. Sa id ’in de
hak lı ola rak tes bit et ti ği gi bi, İslâm’a men fi ta vır ta kı na -
rak, Müs lü man la rı uzak laş tır ma ye ri ne İbra himî bir din
ola rak ba kı şıy la Müs lü man la rı is te di ği şek le so ka bi le ce -
ği ümi diy di!9

Uzun yıl lar meş hur Law ren ce ile ça lı şan Mas sig -
non, özel bir or yan ta lizm eki bi nin üye si dir. Bu ekip te,
Mas sig non ’un ma ne vi ba ba ka bul et ti ği Ab dul Ce lil var-
dır; Fas lı olan bu zât, Müs lü man iken, Hı ris ti yan ol muş -
tur ve Fran sis ken ta ri ka tı na in tisâb et miş tir. Baş ka
önem li bir isim, Mas sig non ’un hay ran lık duy du ğu Ma-
runî Pa paz Yo u ka im Mo u ba rac’ tır. Bu ekip, Ya hu di lik,

Hı ris ti yan lık ve İslâm’ı Hz. İbra him ge le ne ğin de yo rum-
la ya rak, Ya hu di li ğin bu ge le nek te şeri a ta, Hı ris ti yan lı -
ğın sev gi ye, İslâm’ın aki de ye önem ver di ği şek lin de ki
gö rüş le riy le meş hur dur. On la ra gö re üç din, ken di yo-
lun da doğ ru ve Tan rı her üç din de ken di ni fark lı te za hür
et tir miş tir. 

Ta rih sel ve ke la mi/te o lo jik açı dan bir çok nok ta dan
yan lış olan bu dü şün ce, Ba tı’ da, din le ra ra sı di ya log fa a -
li yet le ri nin art tı ğı 1980 yıl la rın dan iti ba ren “Dinî ço ğul-
cu lu k” şek lin de ge liş miş tir. Bu nun için S.H.Nasr gi bi
Mas sig non hay ra nı ki şi ler tes lis ve haç, Al lah ’ın Hı ris ti -
yan la ra özel te cel li si dir di ye bil miş ler dir. 

Tek rar esas ko nu mu za dö ne rek, sö zü nü et ti ği miz
Nos tra Ae ta te ve Lu men Gen ti um gi bi ka rar la rıy la II.
Va ti kan Kon si li, ço ğu kim se nin de de ğer len dir di ği gi bi,
Ka to lik ki li se si nin ka pı sı nı di ğer din men sup la rıy la di-
ya lo ğa aç mış tır. Di ğer din men sup la rı nın da “Kur tu lu ş”
imkânı nın ola na ğın dan bah set miş tir. Ba zı la rı bu nu Ka-
to lik ki li se sin de bü yük bir dev rim ola rak ni te le mek te -
dir ler. An cak aşa ğı da gös ter me ye ça lı şa ca ğı mız gi bi ay nı
II. Va ti kan Kon si li’ nin di ğer ka rar la rın da ve bu ben zer
su ret te ki ba zı Pa pa lık ge nel ge le rin de ak si du rum lar va-
rit tir. Baş ka din men sup la rı na “Kur tu lu ş” ola na ğı nın ta-
nın ma sı, Ka to lik ki li se si nin ta ri hin den bu gü ne de vam
eden, is te di ği ni cen ne te, is te me di ği ni ce hen ne me gön-
der me, en dü lü jans ge le ne ğin den baş ka bir şey de ğil dir.
Baş ka bir ifa dey le Va ti kan, din le ra ra sı di ya log yo luy la,
es ki den sa de ce Hı ris ti yan la ra uy gu lan dı ğı bu en dü lü jan -
sı, her din men su bu na uy gu la ma hak kı nı el de et ti ği ni
san mak ta dır. 

Ka to lik Ki li se si’ nin di ğer din men sup la rı nı, di ya lo -
ğa da ve ti, bir yö nüy le ma ne vi ve in sanî de ğer le rin ko-
run ma sı ve yay gın laş tı rıl ma sı ise de, şim di sö zü nü
ede ce ği miz II. Va ti kan Kon si li ka rar la rın da ve çe şit li Pa-
pa lık ge nel ge le rin de, bu kur tu lu şun Ka to lik ol mak dan
geç ti ği ni, din le ra ra sı di ya lo ğun bu nun için bir va sı ta ya -
ni mis yo ner lik ol du ğu açık la ma la rı var dır. 

a. Din le ra ra sı di ya lo ğun ye ni bir mis yo ner lik ol-
du ğu nu açık ça bil di ren en önem li II. Va ti kan Kon si li ka-
ra rı, Kon sil ’in 28 Ekim 1965 gü nü ilân edi len Ad Gen tes
Di vi ni tus ad lı ka ra rı dır.10

b. Ay nı şekil de din le ra ra sı di ya lo ğun ekü me nik lik
ve mis yo ner lik ol du ğu nu bil di ren di ğer önem li bir II.
Va ti kan Kon si li ka ra rı da 21 Ka sım 1965 gü nü ilân edi-
len Ekü me nik lik Ka ra rı (Uni ta tis Re din teg ra ti o)dır.11

Ör nek ola rak Ad Gen tes’ ten şu cüm le yi ak ta ra lım:
“Mis yo ner lik fa a li ye ti nin yön tem sel ve uy gun ic ra a tı,
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İncil için ça lı şan lar dan amaç la rı için, özel lik le de Hı ris ti -
yan ol ma yan din ler ve kül tür ler ile di ya log için bi lim sel
ola rak ha zır lan mış ol ma la rı nı is ter, bun la rın ba şa rıl ma sı -
na et kin bi çim de yar dım et me le ri ge re ki r… ”12

Bu ka rar lar da, Ki li se den ha ber dar ol ma yan la rın ve
Ka to lik li ğe ka tıl ma yan la rın kur tu lu şa ula şa ma ya cak la rı
açık ça be lir til mek te dir.13 Ay rı ca ve da ha önem li ola rak
din le ra ra sı di ya lo ğun, mis yo ner lik ol du ğu ta nı mı nın Pa-
pa lar ca da ya pıl ma sı dır. 

c. Din le ra ra sı di ya lo ğun mis yo ner lik ol du ğu nu,
Pa pa VI. Pa ul’ da, Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li ği’ nin
ku ru lu şun dan üç ay son ra, 17 Ma yıs 1964 gü nü ya yım -
la dı ğı “Ecc le si am Su a m” ad lı ge nel ge sin de Ka to lik Ki li -
se si nin di ya log yap ma ge rek çe si ni an lat tık tan ve
Müs lü man la rı iba det le rin de Tan rı’ ya yak la şım bi çim le -
ri Hı ris ti yan la rın hay ran lı ğı nı cezp eder gi bi öv gü ifa de -
le rin den son ra, Pa pa VI. Pa ul ’un iki tip di ya log tan
bah set ti ği gö rü lür. Bi rin ci si, Hı ris ti yan ol ma yan la ra, on-
lar la iyi iliş ki ler ku ra rak İncil ’i on la ra ta nı ta rak ka bul et-
tir mek tir. Bu nu, Pa pa, Hz. İsa’ nın ölü mün den son ra
Ha va ri le rin Hı ris ti yan lı ğı yay ma yo lu na ben ze tir. İkin-
ci si, Ad Gen tes’ te ta nım lan dı ğı gi bi di ya lo ğu mis yo ner -
li ğe çı kan bir yol ola rak ta nım la ma sı dır. Pa pa şöy le
di yor: “Di ya log va sı ta sıy la di ğer din le rin ta raf tar la rı ile
in san lı ğın kar şı kar şı ya ol du ğu me se le le ri çö zer ken, bu
in san lar, Hı ris ti yan inan cı na kar şı da ha iyi duy gu lar bes-
le ye bi lir ve böy le ce de so nun da Ki li se nin mis yo ner lik,
pro pa gan da sı na da ha açık ha le ge le bi lir ler.”14

Ay nı Pa pa, bu ara da, di ya log sü re ci ne gi ren Ki li se -
nin ar tık mis yo ner lik ten vaz geç ti ği an la mı na ge len yo-
rum la rın or ta ya çık ma sı üze ri ne, şu uya rı yı da yap ma yı
ge rek li gör müş tür: “… kar deş ler ola rak bir ara ya gel me
is tek ve ar zu su, ha ki ka tı ört me ye ve ya giz le me ye yol aç-
ma ma lı dır. Bi zim di ya lo ğu muz, inan cı mı za bağ lı lı ğı mız,
za yıf lat ma ma lı dır. Hem te o ri hem de uy gu la ma da ha va -
ri lik gö re vi miz, Hı ris ti yan inan cı nı dü zen le yen ve yö ne -
ten il ke ler le ala ka lı ola rak uz laş ma la ra gir me mek te dir.”15

Gö rül dü ğü gi bi, II. Va ti kan Kon si li’ nin ha zır lık aşa-
ma sın da ve Kon sil sü re cin de söy le nen ler ve Kon si lin res -
mi dö kü man la rı iki yüz lü ve yön lü bir di ya log tan söz
eder ler. Di ya lo ğun baş lan gı cı, di ğer din men sup la rı ile
iyi iliş ki ler kur ma saf ha sı dır. Di ya lo ğun so nu cu, di ğer
din men sup la rı nı Hı ris ti yan laş tır mak ve mis yo ner lik tir.
Di ya log amaç de ğil mis yon için sa de ce bir va sı ta gö rül -
mek te dir. Bu, aşa ğı da gö re ce ği miz gi bi II. Va ti kan Kon-
si li son ra sı din le ra ra sı di ya log sü re ci ne de de ğiş me yen
bir tu tum dur.

II. VA Tİ KAN KON Sİ Lİ SON RA SI 
DİN LE RA RA SI Dİ YA LOG

Pa pa lık, yu ka rı da kı sa ca izah et me ye ça lış tı ğı mız şekil de
res men din le ra ra sı di ya log ka ra rı alın ca, yak la şık bir beş
yıl, ya ni 1970 yı lı na ka dar, ken di içe ri sin de din le ra ra sı
di ya log fa a li ye ti için ye ni den ya pı lan ma ya git miş tir. Di-
ya log stra te ji siy le il gi li ön ça lış ma lar yap mış tır; ye ni bi-
rim ler oluş tur muş lar dır. Kı sa ca sı, Pa pa lık, din le ra ra sı
fa a li yet için bir ön ha zır lık dö ne mi ge çir miş tir. Bu ra da
bu dö nem le il gi li vur gu lan ma sı ge re ken önem li olan şey,
Pa pa lı ğın, ken din den ön ce, da ha ön ce bah set ti ği miz din-
le ra ra sı di ya log ya pan di ğer Hı ris ti yan ve ba tı lı ku ru luş -
lar la iş bir li ği için ir ti ba ta geç me si dir. 

a. Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li ği, ilk is mi Hı ris -
ti yan Ol ma yan lar Sek re ter li ği ola rak ilk sek re ter Pa o lo
Ma rel la’ nın baş kan lın da, da ha Kon sil son bul ma dan,
1964 yı lın da ki ilk di ya log da nış ma top lan tı sı na, Kon si le
mü şa hid ola rak Va ti kan, Dün ya Ki li se ler Bir li ği üye le ri -
ni de da vet et miş tir. An cak iki grup ara sın da ba zı an laş -
maz lık lar or ta ya çık mış tır. Bun la rın en önem li si, Dün ya
Ki li se ler Bir li ği üye le ri nin, ekü me nik li ğe ay kı rı ol du ğu
ge rek çe siy le biz zat söz ko nu su sek re ter li ğin var lı ğı na
kar şı çık mış ol ma la rıy dı. An cak da ha son ra Dün ya Ki li -
se ler Bir li ği’ ne bağ lı “Ya şa yan İnanç lar ve İde o lo ji ler le
Di ya lo g” ad lı ku ru mun, Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li -
ği ni 1973 yı lın da ken di fa a li yet le ri ne ka tıl ma ya da vet et-
miş tir; iş te bu ta rih ten iti ba ren Dün ya Ki li se ler Bir li ği
ile Va ti kan din le ra ra sı di ya log top lan tı la rı için kar şı lık -
lı yar dım laş ma ya baş la mış lar dır. Or tak top lan tı lar ter-
tip le dik le ri gi bi, bi ri di ğe ri nin ter tip le di ği top lan tı ya
ka tıl mış tır.

b. İlk Hı ris ti yan-Müs lü man Di ya log Top lan tı sı:
Din le ra ra sı idi ya log Sek re ter li ği, Müs lü man lar ile top-
lan tı sı nı 1969 yı lın da Ce nev re-Car tigny ’de yap mış tır. 

c. Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li ği nin İlk Tür ki ye
İrti ba tı: Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li ği nin Tür ki ye ile
ilk te ma sı 1984 yı lı or ta sı na rast la mak ta dır. Va ti kan ’ın
ve Sek re ter li ğin di ya log için Tür ki ye ile ilk te ma sın da,
es ki CHP ge nel sek re te ri Ka sım Gü lek ’in ara cı ol du ğu bi-
lin mek te dir.

Gü lek, Va ti kan ’ın di ya log iş bir liğ için bir yan dan
Fet hul lah Gü len gi bi di ni ce ma at ön der le ri ni, di ğer ta-
raf tan YÖK baş kan lı ğı ara cı lı ğıy la An ka ra Üni ver si te si
ve A.Ü.İla hi yat Fa kül te si yet ki li le ri ile Mar ma ra Üni ver-
si te si ve M.Ü.İla hi yat Fa kül te si yet ki li le ri ni zi ya ret et-
miş tir. Di ya log için olum lu or tam ha zır lan dık tan son ra,
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1986 yı lın da o gün kü Din le ra ra sı Di ya log Sek re ter li ği
baş ka nı Kar di nal F. Arin ze ve bir he yet Tür ki ye’ ye gel-
miş tir. İstan bul’ da ki pis ko pos lar kon fe ran sı na ka tıl dık -
tan son ra, İstan bul’ da F.Gü len ’i ve ba zı dinî li der le ri
zi ya ret et miş tir. Da ha son ra An ka ra’ ya gel miş ve An ka -
ra Üni ver si te sin de bir kon fe rans ver miş tir. Ay nı yıl, An-
ka ra Üni ver si te si ile Ro ma’ da ki Pa pa lı ğa bağ lı Gre go ri an
Üni ver si te si ara sın da kar şı lık lı kül tü rel ve aka de mik iş-
bir li ği ni ön gö ren bir an laş ma im za lan mış tır. Böy le ce Va-
ti kan, Tür ki ye ile din le ra ra sı di la yog için ilk adım la rı nı
at mış ol du.

Ay nı yıl, 1986’da, Di ya log Sek re ter li ği nin As ya ma-
sa sı so rum lu su Th.Mic hel, bir ya rı yıl lı ğı na An ka ra’ ya
ge le rek An ka ra İlâhi yat Fa kül te sin de se mi ner ler ve kon-
fe rans lar ver miş tir. Bu ara da İzmir ve Kon ya İlâhi yat Fa-
kül te le ri ni de zi ya ret et miş ve kon fe rans lar ver miş tir.
9-13 Ma yıs 1989 ta ri hin de, İlâhi yat Fa kül te le rin den 12
öğ re tim üye si ile An ka ra Üni ver si te si o za man ki
A.Ü.Rek tö rü Nec det Se rin’ den olu şan bir he yet, Va ti -
kan ’ın da vet li si ola rak Ro ma’ ya git ti ve ay nı sa yı da ki Ro -
ma Ka to lik Ens ti tü sün den uz ma nın ka tı lı mıy la söz
ko nu su Ens ti tü de bir di ya log top lan tı sı ya pıl mış tır. Tür-
ki ye’ den ka tı lan 12 öğ re tim üye si nin 5 ta ne si –ki ara la -
rın da ben de bu lu nu yor dum- A.Ü.İla hi yat Fa kül te sin den
idi, 7 ta ne si de di ğer İla hi yat Fa kül te le rin den di. Bu, Va-
ti kan ’ın Türk ler ’in ka tı lı mıy la yap tı ğı ilk di ya log top lan-
tı sı dır. Hat ta Gü len ci le re ba kı lır sa, din le ra ra sı di ya log
Hz. Pey gam ber ile baş la mış tır; da ha ya kın za man da Sa -
id Nur si ile bu iş de vam et ti ril miş tir.16 Hz. Pey gam ber ’in
uzak tan ya kın dan bu gün kü din le ra ra sı di ya log la bir il-
gi si yok tur. Bu ko nu üze rin de baş ka bir ma ka le de ay rı -
ca du ra ca ğız. Sa id-i Nur si’ yi on lar biz den da ha iyi
bil dik le ri için ak si ni id di a et me ye ce ğiz. Sa id Nur si’ nin
1950 yı lın da Pa pa XI I. Pi us ’a yaz dı ğı ri sa le le rin den gön-
der miş; Pa pa’ nın Ka ti bi de onun adı na 22 Şubat 1951 ta-
rih li bir te şek kür mek tu bu gön der miş tir. O yıl lar da,
Ame ri ka’ nın Rus ya ile olan mü ca de le si ne kat kı an la -
mın da Tür ki ye’ nin “Ko mü nizm le Mü ca de le ” si ya se ti ne
Men de res hü kü me ti nin Ko re’ ye as ker gön der me si gi bi
fa a li yet le re ka tıl ma ve des tek ver me an la mı na Sa id Nur -
si de Hı ris ti yan dün ya ya sı cak bak mış tır. An cak, bu gün -
kü din le ra ra sı di ya lo ğu des tek ve meş ru i ye ti için onun
ba zı eser le rin den ya pı lan alın tı la rın ger çek ten ona ait
söz ler olup ol ma dı ğı nın, söz ko nu su eser le rin ken di ta-
ra fın dan ya zı lan as li nüs ha lar ile son ra ki ba sım la rı nın bir
kar şı laş tı rıl ma sı nın ya pıl ma sın da fay da var dır. Ör ne ğin:
“Müs lü man-Hı ris ti yan it ti fa kı nı boz ma ya ça lış ma la ra
kar şı üç züm re; Nur cu lar, Hı ris ti yan ru ha ni ler ve mis-

yo ner ler, uya nık ol ma lı dır.” sö zü, Emir dağ La hi ka sı ve
Ta rih çe-i Ha yat ad lı eser le rin de ay nı ke li me ler ve cüm-
le ler ak ta rı lı yor. O gün den zi ya de bu gü nün di ya log çu
or ta mın da söy len miş gi bi gö rü nen bu ve ben ze ri söz le ri
bi raz kuş ku uyan dır mak ta dır. 

An cak, 1-6 Şubat 1976 ta ri hin de, Lib ya Arap Sos ya-
list Bir li ği, Tri po li’ de “Müs lü man-Hı ris ti yan Di ya lo ğu
Se mi ne ri ” adıy la bir di ya log top lan tı sı ter tip et miş ti; bu
di ya log top lan tı sı na An ka ra İlâhi yat Fa kül te sin den ve
Mar ma ra İlâhi yat Fa kül te sin den ba zı öğ re tim üye le ri de
da ha ön ce di ya log top lan tı sı na ka tıl mış lar dı.

Türk aka de mis yen ler le ter tip le nen di ya log top lan -
tı la rı da ha son ra ki yıl lar da Va ti kan, An ka ra, İstan bul gi -
bi şehir ler de de de vam et miş tir. 1998 yı lın da Fet hul lah
Gü len ’in Va ti kan’ da Pa pa II. John Pa ul ’u zi ya re ti ve Di-
ya net İş leri Baş kan lı ğı nın 1999 yı lın da Dış İliş ki ler Da i -
re si ne bağ lı Di ya log Bi ri mi aç ma sıy la Va ti kan-Tür ki ye
di ya log iliş ki le ri ye ni bir dö ne me gir miş tir. Bu dö nem de
Va ti kan, di ya log top lan tı la rı nı ağır lık lı ola rak da ha çok
Gü len ce ma a tiy le yü rüt me ye baş la mış tır. Ba zen Gü len
ce ma a ti nin ve ba zen de Va ti kan ’ın ev sa hip li ği ya pa rak
Tür ki ye için de ve Tür ki ye dı şın da ter tip le nen di ya log
top lan tı la rı hem amaç sal ola rak hem de te ma tik ola rak
hem çe şit len miş hem de ye ni bo yut lar ka zan mış tır.
Özel lik le Fet hul lah Gü len ’in Ame ri ka’ ya gö çüy le bir lik -
te din le ra ra sı di ya log, özel Hı ris ti yan lık-Nur cu luk di ya -
lo ğu na dö nüş müş tür. Bu di ya lo ğu Va ti kan ’ın ya nı sı ra
ABD. res mi ve özel ku rum la rı nın ve ku ru luş la rı nın di ya-
log ta raf la rı üçe çık mış tır. Ge rek Ame ri ka için de ki ge-
rek se dı şın da ki Evan ge list mis yo ner teş ki lat la rı Gü len ci
di ya log lar da ağır lı ğı nı his set tir mek te dir. Bu gün Gü len -
ci le rin di ya log in si ya ti fi Va ti kan’ dan zi ya de ABD. ku-
rum la rı nın eli ne geç miş tir.

d Or to doks Ki li se si ve Din le ra ra sı Di ya log: Din-
le ra ra sı di ya log ta ri hi nin ta ri hi sey ri ni ta mam la mak için,
son ola rak bir de Or to doks la rın di ya log fa a li yet le ri ne ka-
tı lı mı ko nu sun da kı sa bir açık la ma yap ma mız ge re kir.
Da ha ön ce be lirt ti ği miz gi bi, Rus Or to doks Ki li se si ha riç,
Or to doks lar Dün ya Ki li se ler Bir li ği’ nin ku ru luş aşa ma -
sın da bu bir li ğe ka tıl mak la o ta rih ten iti ba ren din le ra ra -
sı di ya lo ğa ka tıl mış tır.

Yi ne Rus Or to doks Ki li se si ha riç, di ğer Or to doks -
la rın, Müs lü man-Hı ris ti yan top lan tı la rı na ilk ka tı lım la -
rı Dün ya Ki li se ler Bir li ği Kon se yi’ nin 12-18 Tem muz
1972 ta rih le ri ara sın da Lüb nan ’ın Bro u ma na ken tin de
dü zen le di ği Hı ris ti yan-Müs lü man da nış ma Ku ru lu top-
lan tı sı dır. Bu top lan tı ya 23 Müs lü man ile 30 Pro tes tan,
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Or to doks ve Ka to lik Ki li se si men su bu ka tıl mış tır. Bu
top lan tı ya, Or to doks lar ve Ka to lik ler be ra ber ce ka tıl -
mak la, Or to doks lar ay nı za man da Va ti kan ’ın din le ra ra -
sı di ya log top lan tı la rı na da ka tıl mış olur lar. Ni te kim bu
ta rih ten son ra Dün ya Ki li se ler Bir li ği nin dü zen le di ği di-
ya log top lan tı la rı ya nın da Va ti kan ta ra fın dan ter tip le -
nen din le ra ra sı di ya log top lan tı la rı na da sü rek li
ka tıl mış lar dır. 

e) Bu dizm, Hin du izm ve Din le ra ra sı Di ya log: Bu-
dist ve Hin du din adam la rı, Dün ya Din le ri Par la men to -
su’ nun 1883 yı lın da Chi ca go’ da dü zen le di ği ilk
din le ra ra sı di ya log top lan tı sın dan bu ya na, ge rek söz ko-
nu su ku ru mun, ge rek se Va ti kan ’ın ve Dün ya Ki li se ler
Bir li ği’ nin dü zen le miş ol duk la rı di ya log top lan tı la rı na
sü rek li ka tıl mak ta dır lar.

f) Ya hu di ler ve Din le ra ra sı Di ya log: Yu ka rı da an-
lat tık la rı mız dan da an la şı la ca ğı gi bi, ilk din le ra ra sı ve
kül tür le ra ra sı di ya log ku rum la rı nın ku rul ma la rın da Ya-
hu di ler et kin rol oy na dık la rı gi bi on la rın ku ru cu la rı ara-
sın da da yer al mış lar dır. Ay nı şekil de II. Va ti kan
Kon si li’n de Pa pa lı ğın di ya log ka ra rı ol ma sın da da çok et -
kin ol muş lar dır. Ge rek II. Va ti kan Kon si li ön ce si ve ge-
rek se son ra sı di ya log çu ku ru luş la rın dü zen le dik le ri
çe şit li di ya log top lan tı la rı na ka tıl mış lar dır. 

An cak Ya hu di ler le il gi li şu iki hu sus dik kat çe ki ci -
dir: Bi rin ci si, bu gü ne ka dar Ya hu di din adam la rı ta ra -
fın dan dü zen le nen hiç bir di ya log top lan tı sı yok tur.
İkin ci si, baş ka top lan tı la ra Ya hu di ler ka tıl mak la bir lik -
te, di ğer din men sup la rı nın ka tı lım la rı na kı yas la, on la ra
ka tı lı mı hem ka tı lım cı sa yı sı ba kı mın dan hem de top-
lan tı sa yı sı ba kı mın dan en dü şük dü zey de dir. Bu nun
şüp he siz ba zı ne den le ri ol ma lı dır. Tah mi ni mi ze gö re
din le ra ra sı ve kül tür le ra ra sı di ya log ku ru luş la rı nın ve
on la rın fa a li yet le ri nin üst per de den ve dış tan sevk ve
ida re eden le rin ken di le ri nin ol ma sı dır.

Bu ra ya ka dar din le ra ra sı di ya lo ğun ta ri hi nin kı sa
bir ta ri hi pa no ra ma sı nı çiz me ye ça lış tık. Bu ta rih çe bi ze
ay nı za man da din le ra ra sı di ya lo ğun ne ol du ğu nu an la -
ma mı za da yar dım et mek te dir. Bu ta rih çe ye da ya na rak
din le ra ra sı da ya lo ğun, ge çir di ği ta ri hi saf ha la ra gö re şöy -
le ta nım la ya bi li riz. Din le ra ra sı di ya log:

1. Ev ren sel in san di ni oluş tur mak ta dır: Bu, din le -
ra ra sı di ya log dü şün ce si nin ve ha re ke ti nin ilk ve son ga-
ye si dir. A.Com te ’un din ça ğı nın so na er di ği ni, ye ni ça ğın
bi lim ve ya po si ti vist çağ ol du ğu gö rü şün den ve He gel ’in
de ay nı şekil de ta rih te gö rü len din le rin ta ri hi nin so na
er di ği ni ve din le rin iş le vi ni ar tık fel se fe nin üst le ne ce ği -

ni söy le me sin den et ki le nen, yu ka rı da isim le ri ni zik ret -
ti ği miz ilk din le ra ra sı ve kül tür le ra ra sı di ya log ce mi yet -
le ri nin ku ru cu la rı, es ki din le rin ye ri ne, Ca rus ’un da
açık ça ifâde et ti ği gi bi, on lar dan fay da la na rak, ku ru cu su
in san olan bir ev ren sel ma ne vi yat çı lık oluş tur mak tır. Yi -
ne Emer son ’ın be lirt ti ği gi bi bu ev ren sel in san di ni, ma-
so nik te mel le re da ya lı dır. Bu ev ren sel di ne on lar: “Bi lim
di ni ” “Koz mik Di n” ve ya “Ahlâk Di ni ” de de mek te dir -
ler. On la ra gö re es ki din men sup la rı ile di ya log yap mak,
“es ki” din le ri, ev ren sel in san di ni ne dö nü şüm le ri ni sağ-
la mak için dir. Bu dö nü şüm için de mev cut din le rin tör-
pü len me si ge re kir ki, Ör ne ğin tör pü len me si is te nen
İslâm’a, bu gün “Light Islâm” den mek te dir. 

2. Ev ren sel Ba rış tır: Din ler üs tü böy le ev ren sel bir
din le, ev ren sel kar deş lik te sis ede rek, “es ki ” din le rin in-
san lar ara sın da çı ka cak la rı kav ga la rı ve kar ga şa lar ön le -
ne ce ği id di a edil mek te dir. Ev ren sel ba rı şın oluş ma sı için
de, dün ya nın din sel ola rak da tek el den yö ne til me si ge-
re kir. Te kel den yö ne te bil me nin ba şa rı sı da Ba tı Ya hu -
di-Hı ris ti yan kül tü rü nün di ğer kül tür le re aşı lan ma sı
ge re kir, ki bu na bu gün Va ti kan mer kez li din le ra ra sı di-
ya log çu lar “İn kül tü ras yo n” (In cul tu ra ti on) de mek te dir -
ler. Do la yı sıy la ev ren sel ba rış öte ki kül tür le rin ve di ni
ge le nek le rin pa si fi ze edil me si üze ri ne in şa edil mek is-
ten mek te dir. Din le ra ra sı di ya lo ğun 1860’dan 1950’le re
ka dar ki sey ri ya vaş iş le di ğin den, bu se fer dev re ye “es ki -
” din le rin de doğ ru dan dev re ye so kul ma sı nın za ru re ti
ha sıl ol du. Ön ce yu ka rı da da işa ret et ti ği miz gi bi, ya pı -
sal ola rak da ha li be ral olan Pro set san ve An gi li kan ki li -
se le ri ni, Va ti kan ’a kar şı ol mak ta ka der bir lik le ri olan
Or to doks Ki li se le ri ni de on la ra ka ta rak, Dün ya Ki li se ler
Bir li ği Kon se yi ni oluş tur du lar.

3. Ekü me nik lik ve Mis yo ner lik tir: Bu ki li se le rin
dev re ye so kul ma sıy la ve da ha son ra da II. Va ti kan Kon-
si li ile Ka to lik Ki li se si nin de ge rek si ya si bas kı lar ve ge-
rek se di ğer ki li se ler le kıs kanç lık ya rı şıy la di ya log
ker va nı na ka tıl ma sıy la bü tün bu ki li se ler di ya lo ğu,
ken di he sap la rı için ekü me nik lik ve mis yo ner lik için
ye ni bir fır sat ola rak de ğer len dir miş ler dir. Ni te kim yi -
ne da ha ön ce işa ret et ti ği miz gi bi, di ğer ki li se le rin ka-
rar la rın da ol du ğu gi bi II. Va ti kan Kon si li’ nin res mi
ka rar la rın da da di ya log, bir ta raf tan ba rış ve ma ne vi de-
ğer le rin ko run ma sı ola rak ta nım la nır ken, di ğer ta raf -
tan mis yo ner lik için bir va sı ta ol du ğu be lir til miş tir.
Mü te a kip ma ka le le ri miz de res mi ka rar lar dan alın tı lar
ya pa rak di ya lo ğun mis yo ner lik ol du ğu nu gös ter me ye
ça lı şa ca ğız.
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Bu ra da son ola rak, di ya lo ğun yu ka rı da yap tı ğı mız
bi rin ci ta nı mıy la bu son ta nı mı nın çe li şik olup ol ma dı ğı
üze rin de kı sa ca dur mak is ti yo ruz. As lın da iki ta nım bir
yön den bir bi riy le çe liş ki li dir. Bir yön den ev ren sel in san
di ni oluş tur mak söz ko nu su, di ğer yan dan çe şit li Hı ris -
ti yan mez hep le ri mis yo ner lik yap mak ta lar. An cak di ya -
log sa de ce Hı ris ti yan ol ma yan din men sup la rıy la
ya pıl mı yor, on lar la bir lik te ve ya Hı ris ti yan lar ken di ara-
la rın da da ya pı yor lar. Do la yı sıy la son za man lar da di ya -
lo ğa bağ lı ola rak Hı ris ti yan lık an la yış la rın da ve
mez hep ler ara sı kar şı lık lı ge le nek le re ay kı rı yo rum lar
çı kı yor. Ay nı şey ler İslâm dün ya sın da da söz ko nu su dur.
İş te is te nen tam bu yol dur ki her din men su bu ken di di-
ni ni ken di si iç ten baş ka laş tı ra cak tır. Böy le ce uzun sü re -

de, eğer di ya log böy le gi der se, Hı ris ti yan lık, Hı ris ti yan -
lık tan baş ka bir Hı ris ti yan lık, İslâm İslâm’dan baş ka bir
İslâm, Bu dizm Bud dizm den baş ka bir Bu dizm ha li ni ala-
cak; ne ti ce de bü tün din ler ev ren sel ha le gel miş in san di -
ni ola cak tır. Bu yö nüy le de ta ri hi aşa ma la rın dan
ha re ket le yap tı ğı mız di ya log ta nım la rı bir bi riy le çe liş ki -
li de ğil dir.

He le şükür ki, her din men su bu ara sın da gi di şa tın
böy le ol du ğu nun far kın da olan in san lar var ve böy le bir
di ya lo ğa kar şı dır lar. Sa nıl ma sın ki, bü tün Hı ris ti yan lar
din le ra ra sı di ya lo ğu be nim si yor ve ka tı lı yor. Bu gün kü
Pa pa XVI. Be ne dikt de, kar di nal ken di ya lo ğa kar şıy dı,
bel ki bu gün de kar şı dır.
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