
isyoner karakterdeki Hıristiyanlık ile çoğu misyoner diğer dinler arasın-
daki yakınlaşmalar “diyalog çağı” denen bu son asır içinde daha fazla his-
sedilmektedir. Öyle ki dinlerarası diyaloğ kelimesi daha yüksek sesle,

misyon ise daha yumuşak ve ürkütmeyen bir tarzda mırıldanılmaktadır. Birkaç Hı-
ristiyan düşünür için diyalog, günümüzde misyonun yerini almışken bir başkaları
için ise misyonun yeni bir taktiğidir. Son olarak iki kelimeyi farklı ama yan yana
doğru yerlerinde kullanmak isteyenler çoğunluktadır.1

Dinlerarası diyaloğu ilk kez dinî/ teolojik sözlüğe sokan ve günümüzde hâlâ
inisiyatifi büyük ölçüde elinde bulunduran başlıca aktör, Roma Katolik Kilisesi olup
onu Ortodoks ve Protestan Kiliselerin ekümenik organı olan Dünya Kiliseler Kon-
seyi (WCC) izlemektedir.2 Özellikle Katolik Kilisesi 1962- 1965 yılları arasında Ro-
ma’da toplanan II. Vatikan Konsili’nden bu yana dinlerarası diyaloğu misyon
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te o lo ji si için de gör mek te dir. Di ya lo ğun mis yon için de ki
ye ri ni “öne çı ka ra n” ilk ve si ka lar dan bi ri olan 14 Ekim
1965 ta rih li Nos tra Ae ta te ad lı kon sil bel ge si3, açık bir
dil le ki li se ye, ken di si ne men sup ina nan la ra ba si ret ve
şef ka ti elin de bu lun dur ma yı, Hı ris ti yan iman ve ha ya tı -
na şaha det edip di ğer in san lar da bu lu nan ma nevî, ah lakî
ve sos yo-kül tü rel de ğer le ri ta nı yıp ko ru mak mak sa dıy la
öte ki in san lar la di ya log (col lo qu i a) ve yar dım laş ma (col-
la bo ra ti o nem) içi ne gir me yi em ret mek te dir4.

Bu bağ lam da Hı ris ti yan lı ğın mis yo ner ta bi a tı nın,
ile ti şi mi ve ya kın laş ma yı esas alan din le ra ra sı di ya loğ ile
ya kın iliş ki si gü nü müz de bü tün Hı ris ti yan dün ya sı açı-
sın dan öte ki din men sup la rı na yö ne lik, mis yon te o lo ji si
ve din ler te o lo ji si açı sın dan “ye ni bir pa ra dig ma açı lı mı -
”5 ve “mo dern viz yo n” 6 an la mı na gel mek te dir. Öy le ki
bu açı lım ve ya viz yon, te o lo jik açı dan ye ni siy le de ği şen
bir an la ma ve yo rum la ma mo de li (vers te hens mo del le)
ve ya yak la şım mo de li ola rak al gı lan mış ve ço ğul cu te o -
log Hang Küng ’ün ta bi riy le “te o lo jik bir ev rim den zi ya -
de, uzun bir sü reç te ya vaş ya vaş mey da na ge len ger çek
bir dev ri m” hük mün de an la şı la gel miş tir.7 Bu dev rim se-
be biy le dir ki mis yon te o lo ji si, ar tık akın tı yı ar ka sı na ala-
rak de ğil akın tı ya kar şı yü zül me si ge rek ti ği ni
far ket mek te dir.8 Bu yön de Müs lü man lar baş ta ol mak
üze re di ğer din men sup la rı na gö re Ro ma Ka to lik Ki li se -
si, di ya lo ğa gir mek le düş man ca ve ön yar gı lı ge le nek sel
mis yo ner ta vır ve dav ra nış lar dan vaz geç miş gö rün mek -
te,9 ya ni on la rı Hı ris ti yan lı ğa ka zan dı rıl ma sı ge re ken
“ob je le r” ola rak gör me yi bı ra ka rak di ya log gi bi bir sü-
reç le Hı ris ti yan lı ğı an lat mak üze re da ha uy gun bir be-
şerî an la yı şa “kes kin ve şüp he uyan dı rı cı bir ge çi ş”
yap mış tır.10

Ni te kim on lar ca yıl dır di ya lo ğa mis yo ner bir kim-
lik ver mek, onu ba sit, iki ta raf lı bir soh bet ol mak tan çı-
ka rıp, dinî bir kim li ğe bü rün dü ren en önem li
me se le ler den bi ri onun mis yon la te mel iliş ki si nin tu tar -
lı ve sis te ma tik ola rak or ta ya çı ka rıl ma sı gay ret le ri dir.
Bu na ila ve ola rak di ya log- mis yon iliş ki si, sı ra sıy la Hı-
ris ti yan di ya loğ ta ra fı nın kar şı laş ma ön ce si te mel ni yet -
le ri ni, mu ha tap la kar şı laş ma mak sa dı nı ve son ola rak
kar şı laş ma ön ce si bü tün cül ha zır lık la rı nı ve el de ede ce -
ği te o lo jik ge ti ri le ri şekil len di rip an lam lan dı rır. Böy le -
lik le Hı ris ti yan ki li se ler için di ya lo ğun mis yon la
kar şı lık lı iliş ki si, ay nı za man da “Hı ris ti yan la rın ken di
ara la rın da ki ” ma hi ye ti ni, mu ha tap la rı için “on la rın ni-
yet le ri ni ”, di ya loğ kar şıt la rı için ise “on la rın iç yü zü nü ”
ve ob jek tif bir göz lem ci için bir bü tün ola rak “di ya lo ğun
mis yo-po li ti ği ni ” or ta ya çı ka rır.

ROMA KATOLİK KİLİSESİ MİSYO-POLİTİĞİNDE 
DİYALOĞA YER ARAMA ÇABALARI

II. Va ti kan Kon si li (1962–1965) son ra sı do kü man la ra
bak tı ğı mız da Ro ma Ka to lik Ki li se sin de di ya log-mis yon
iliş ki si nin ge nel ola rak tam be lir le ne me di ği ni ha la de-
rin leş ti ri lip ge niş le til di ği ni söy le mek müm kün dür. Da-
ha sı te o rik açı dan di ya lo ğun bil has sa mis yon la iliş ki si nin
ke sin lik le en önem li te o lo jik me se le ler den bi ri ola rak ele
alı nıp tar tı şıl dı ğı nı gö re bi li riz. Zi ra di ya lo ğun mis yon la
iliş ki si, bu kar şı laş ma yön te mi nin din için de ki oy na ya -
ca ğı rol ler ve ona yap tı ğı fi i li ha ya ti kat kı lar ola rak al gı -
lan mak ta dır.

Gü nü müz de Ka to lik bel ge le rin de ki di ya log an la yı -
şı, di ğer halk la ra (ad gen tes) yö nel me de ye ni bir kav ram
ola rak di ni an lat ma ve on la rı Hı ris ti yan laş tır ma gö re vi
şek lin de ki ana mis yon te o lo ji si nin alt ko nu la rı için de de-
ğer len di ril mek te dir. Zi ra Ka to lik mis yo lo ji nin te mel ko-
nu la rı sı ra sıy la Tan rı’ nın mis yo nu, İsa Me sih Me sih ’in
mis yo nu, Kut sal Ruh ’un mis yo nu, Ki li se nin mis yo nu
olup ana mu ha tap di ğer din men sup la rı dır. Ka to lik mis-
yon te o lo ji sin de, İncil ’i (müj de yi) tüm in san la ra an lat ma
(proc la ma ti on) ve ki li se nin tüm in san lı ğa hiz me ti (di a -
ko ni a) ol mak üze re iki kal kış nok ta bu lun mak tay dı ki bu
du rum te mel he def te halk la rın kur tu lu şu için Hı ris ti -
yan laş tı rıl ma sı (evan ge li za ti on) so nu cu na gö tü re cek -
tir.11

Her şey den ön ce Ka to lik di ya loğ ve si ka la rı na bak-
tı ğı mız da ve ri len isim le rin bi le te mel de mis yo ner ka rak-
ter de ol du ğu nu ve özen le se çil miş isim ler ol duk la rı nı
gö re bi li riz. Söz ge li şi II. Va ti kan Kon si li (1962- 1965) ve-
si ka la rın dan Nos tra Ae ta te, La tin ce ola rak “Za ma nı mız -
da ” de mek olup de ği şen za man şart la rı na, di ya lo ğun ve
din ler le sı cak iliş ki kur ma nın, ça ğın bir ge re ği ol du ğu nu
ima eder. Lu men Gen ti um ve si ka sı ise ke li me si ke li me -
si ne “İn san lı ğın Işı ğı ” de mek olup İsa Me sih ’in ka ran lık -
ta ki tüm in san lı ğa gön de ri len mut lak ışık olu şu na vur gu
ya par. Ad Gen tes (Halk la ra) Ki li se nin halk la ra yö ne len
ge le nek sel mis yo ner is ti ka me ti ne işa ret eden ta rihî kav-
ram olur ken, Ga u di um et Spes (Ne şe ler ve Umut lar) di-
ya loğ or ta mın da Hı ris ti yan la kar şı la şan di ğer in san la rın
ne şe için de ola ca ğı nı, Ki li se nin ise di ğer in san la rın Hı ris-
ti yan laş ma bek len ti si ni açı ğa vu rur. Son ola rak Apos to -
li cam Ac tu o si ta tem (Ha va ri le rin Gay re ti), Ki li se nin di ğer
in san lar la ya kın laş ma sı ve iş bir li ğin de tıp kı ilk dö nem -
de ki yo ğun ha va ri sel gay ret gi bi hız lı ol ma sı ge rek ti ği ni
sim ge ler.

Ay nı du rum kon sil son ra sı bel ge le ri için de söz ko-
nu su dur. Söz ge li şi Pa pa VI. Pa ul ’un ve si ka la rın dan Spi-
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ri tus Pa rac li ti (Pa rak li tin Ru hu) Pen ta kost son ra sı Kut sal
Ruh ’un İsa ta ra fın dan tüm in san lı ğa gön de ril me si ni sem-
bo li ze eder ken, Ecc le si am Su am (Onun Ki li se si): İsa Me-
sih ’e ya ra şan bir şekil de ha re ket et me si ge re ken ki li se nin
mis yo ner ve di ya log ka rak te ri ni be tim ler. Son ola rak Pa-
pa nın Evan ge li i Nun tan di (İncil ’in İla nı) İsa’ nın müj de
do lu me sa jı nın tüm in san la ra ilan edil me si ni vur gu lar.

Pa pa II. John Pa ul ’un ve si ka la rın da ise mis yon ni-
ye ti da ha faz la açık lı ğa ka vuş muş gö rün mek te dir: söz ge-
li şi Re demp to ris Ho mi nis (İnsan la rın Kur tu lu şu) bel ge si,
tüm in san la rın İsa Me sih ’in müj de si yo luy la kur tu lu şu -
nu ko nu edi nir ken Re demp to ris Mis si o (Kur ta rı cı Mis-
yon) Ki li se ye yük le nen vaz ge çil mez mis yo nun tüm
in san la rı kur ta ra ca ğı nı ilan eden di ya log bel ge si dir.12

Bu ra dan ha re ket le II. Va ti kan Kon si li’n den gü nü -
mü ze ka dar Ro ma Ka to lik ve si ka la rı na bak tı ğı mız da di-
ya lo ğun mis yo lo ji için de ki ro lü nü ti po lo jik açın dan şöy le
de ğer len dir me miz müm kün dür:

1. DİN LE RA RA SI Dİ YA LOG, EN BA ŞIN DAN
HI RİS Tİ YAN LAŞ TI RI CI MİS YO NUN İFA SIN DA
VAZ GE ÇİL MEZ (İN TEG RAL) BİR PAR ÇA DIR. 
Ka to lik Ki li se si için di ya log, gü nü müz şart la rın da di ğer
halk la ra yö ne lik ki li se mis yo nun da en önem li par ça yı
oluş tu rur. Öte ki in san la rın kur tu luş, fid ye ve öz gür leş -
tir me kap sa mı na gir me si ni he def le yen mis yon bağ la -
mın da di ni di ya log, çok kı sa ve açık bir ifa dey le “ her
tür lü Hı ris ti yan mis yo ner li ği için çok ge rek li bir norm ve
ha ya ti bir araç tı r”. Her form da ki mis yon, di ya loğ ru hu
ile ya pıl ma dı ğı tak dir de ger çek in san lı ğın oluş ma sın da -
ki ta lep le re ve İncil ’in öğ re ti le ri ne ters ve kar şıt bir ha-
re ket olur.13 Böy le lik le di ya log, ki li se nin mis yo ner
kim li ği nin ber rak laş ma sı ve mis yo nu nun net ola rak ifa -
de edil me si için de ge rek li dir (Re demp to ris Mis si o [RM],
55). Bu an lam da di ya log ile mis yon ara sın da bir te zat ve
ça tış ma yok tur. Ak si ne Ki li se, ken di öz gün ina ye ti ni öte -
ki in san lar da ki gi zem li tan rı lüt fuy la ya kın iş bir li ği ne
sok mak üze re di ya lo ğa gi rer (RM, 10). Bu yüz den di ya -
log ve mis yon, her şey den ön ce tüm in san la rın Tan rı’ -
nın va at et ti ği Me sih’ te ki kur tu lu şu na da vet edil me sin de
en önem li iki va sı ta dır.14 Bu ko nu da ki di ğer ha ya ti ve si -
ka lar, Pa pa lık Din le ra ra sı Di ya loğ Kon si li’ nin 1984’de
ya yın la mış ol du ğu Di ya log ve Mis yon (Di a lo gu e and
Mis si on) ve 1991 yı lın da Halk la rı Hı ris ti yan laş tır ma
Kon gre gas yo nu ile or tak la şa ya yın la dı ğı Di ya log ve Da -
vet (Di a lo gu e and Proc la ma ti on) ad lı bel ge ler dir.

Ka to lik Ki li se si öğ ret mek te dir ki mis yo nun vaz ge -
çil mez ta mam la yı cı sı di ya log yo luy la mis yo ner kim li ği ni
hiç bir za man ha tı rın dan çı kar ma yan bir Ka to lik için di-

ya lo ğun sağ la dı ğı uy gun or tam va sı ta sıy la öte ki din den in-
san la ra yö ne lik ör nek bir mis yo ner lik pra tik ola rak şöy le
ge li şe cek tir; a. Bir ön ha zır lık ola rak di ğer din men sup la -
rıy la bi rey sel ve ku rum sal iliş ki ler yo luy la Ka to lik ler, on-
lar la ara la rın da ki düş man lık ve ön yar gı la rı ber ta raf edip
dost luk ve ar ka daş lık lar kur ma ya ça lış mak zo run da dır -
lar.15 b. Bu ya kın kar şı laş ma la rı sağ la yan Ka to lik din dar -
lar, öte ki le rin ka tı la şan kalp le ri ni yu mu şat mak ve
dö nüş tür mek üze re on lar la be ra ber top lu du a tö ren le ri ve -
ya ayin sel kült le re iş ti rak et me li dir ler. c. Fa kir le re, has ta -
la ra, bas kı al tın da ki le re hiz met yü rüt mek, iman şaha de ti ni
öne çı ka ran bir ilan yap mak, müm kün se di ğer in san lar la
il mi hal (ca tec he sis) bil gi le ri ne ve te o lo jik te fek kür le re gi-
riş mek, on lar la iyi yön de te mas lar ve soh bet ler yap mak
hat ta İsa’ nın te mel me sa jı olan müj de nin (İncil ’in) ilan et -
mek için uy gun or ta mı oluş tur mak mis yo ner iş le yi şi hız-
lan dı ra cak tır. Mis yon la ör tü şe bi len bu te mel di ya loğ
he def le riy le Ro ma Ka to lik Ki li se si, ka dın-er kek her ke si
Hı ris ti yan lı ğa, Hı ris ti yan top lu lu ğu na ka tıl ma ya da vet
ede rek on la rın, iman şaha de ti ne gö nül den ka tıl ma sı nı
(com mu ni on) te min et mek ni ye tin de ol du ğu nu açık ça
ilan et mek te dir. Bu di ya loğ sü re ci ne gi ren (Ka to lik) Hı-
ris ti yan, biz zat mis yo ner kim li ği ni as la kay bet me ye cek ve
Hı ris ti yan olan ve ken di ni his se den her kes le bu mis yo nu
he ves le pay laş mak is te ye cek tir. So nuç ta di ya lo ğa gir mek -
le “mis yo nun terk edil di ği ni” söy le mek, İsa Me sih ’in ger-
çek mis yo nu na iha net et mek an la mı na ge le cek tir.16

An cak bil has sa 1998 yı lın da As ya Epis ko pal Kon fe -
ran sı, Ka to lik di ya log bel ge le rin de ge çen di ğer din le rin
de Tan rı’ nın kur tu luş pla nın da ak tif rol ler oy na dık la rı
fik ri ne ve bu din le rin Hı ris ti yan mis yo nun (bil has sa İn-
cil ’in ila nı nın) yar dım cı un sur la rı ol du ğu id di a sı na ye ni
ama da ha faz la yo ğun luk ta mis yo ner bir yo rum kat mak -
tan ya nay dı lar. Kon fe ran sa gö re din le ra ra sı di ya log, vaz-
ge çil mez, te mel bir se çe nek ol ma ma lı ak si ne As ya
kı ta sın da ki çok din li ama kıt mis yon lu or tam da dinî
açık la ma ya yar dım cı olan ve onu çağ cıl ola rak ta nım la -
ya bi len te o lo jik bir kav ram ha li ne gel me li dir. Za ten ben-
zer bir ta lep le Pa pa XVI. Be ne dict, da ha 1990’da kar di nal
Rat zin ger adıy la et kin bir te o log iken şöy le de miş ti; eğer
İsa Me sih ’in tüm in san lık için mut lak kur ta rı cı ol du ğu -
nu söy lü yor sak, bir Hı ris ti yan in san, tüm din le re say gı
gös te rip on la rı pe şi nen ku sur lu ve nis pe ten dü şük se vi -
de ol du ğu nu ka bul et me den na sıl di ya lo ğa gi re bi lir?.17

Bu mey dan oku yu cu, ge ri lim le re rağ men Ka to lik
ve si ka lar da din le ra ra sı di ya lo ğun mis yo na pra tik ve te o -
rik kat kı la rı ol duk ça bü yü tül mek te dir. Söz ge li şi di ya -
log, her şey den ön ce öte ki din le ri ve men sup la rı nı
Hı ris ti yan lar la “kar şı kar şı ya ge tir me ” imkânı nı sağ lar ve
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Hı ris ti yan lar la on la rı ger çek bir in sa ni or tam için de yüz-
leş ti re bi len doğ ru bir araç tır. Yi ne di ya log yar dı mıy la
Hı ris ti yan lar, öte ki ni da ha ko lay an lar ve on la rın da Hı-
ris ti yan la ra ve Hı ris ti yan de ğer le ri ne gü ven duy ma sı nı
sağ lar. Bu nun ne ti ce sin de di ya log, öte ki din men sup la -
rı nın Hı ris ti yan inan cı na yö ne lip ona şaha det et me le ri
için bir va sı ta olur.18 So nuç ta di ya log, mis yo nun ye ri ni
ala maz ama mis yon, di ya log or ta mın da ya pıl maz sa, in san
iliş ki le ri ne uy gun ol ma yan, bel ki de mis yo na za rar ve ri -
ci et ki ye sa hip bir ta vır ha li ne bü rü ne bi lir. Öy le ki di-
ya log suz bir mis yon, kar şı ta ra fa ku lak as ma yan mo no log
bir tarz ola bi lir.19

Bu mey dan oku ma lar kar şı sın da Pa pa lık Din le ra ra -
sı Di ya log Kon si li, WCC’nin Din le ra ra sı İliş ki ler Ofi si ile
bir lik te 12- 16 Ma yıs 2006 ta ri hin de İtal ya, La ri o na’ da
di ya log or ta mın da “öte ki in san la rın Hı ris ti yan laş ma sı nı
ele al ma k” ve “Hı ris ti yan ol ma yan bir ül ke de İncil ’i va -
az et me nin ana hat la rı nı or ta ya çı kar ma k” üze re bir ara -
ya gel di. Bu top lan tı ya göz lem ci ola rak Müs lü man,
Bu dist, Hin du ve Ya hu di tem sil ci ler de da vet edil di. Top-
lan tı so nun da ya yım la nan so nuç bil dir ge si ne gö re bir
baş ka di ne geç me öz gür lü ğü, ken di inan cı nın pro pa gan -
da sı nı yap ma ser best li ği te mel be şe ri hak lar dan dır. Bu -
na kar şın bir ki şi, di ğer in san la rı ken di inan cı na da vet
eder ken on la rın hak la rı nı ve dinî du yar lı lık la rı nı ih lal
et me me li dir. Yi ne on la rın hi da ye ti ni ar zu la mak, onur
kı rı cı say gı sız lı ğa bü rü nen ta kın tı lar ha li ne dö nüş me -
me li dir. Zi ra dinî öz gür lük, baş ka sı nın inan cı na if ti ra et -
mek, onu ka ra la mak ve ya al çalt mak için su i is ti mal
edi le mez. Bu yüz den di ya log sü reç le rin de bir fır sat ola-
rak di ne da vet müm kün olur sa, ge ne de bü tün şef faf lı -
ğıy la ya pıl ma lı dır. Son ola rak bel ge ye gö re hiç bir inanç
teş ki la tı, ço cuk lar ve sa kat lar gi bi teh di de açık ke sim le -
ri hi da yet adı na su i is ti mal et me me li dir.20

Ge ne de sa mi mi ve dü rüst bir di ya log, Hı ris ti yan -
laş tı rı cı fa a li yet ler için Ka to lik Ki li se si’ nin keş fet ti ği zo-
run lu çağ cıl bir va sı ta ol du ğun dan21, İncil ’i an lat ma ve
da vet şek lin de ki Hı ris ti yan laş tır ma mis yo nu na hiz met
ede cek böy le bir kar şı laş ma sü re ci yar dı mıy la Ki tab-ı
Mu kad des, tes lis, İsa’ nın ha ça ge ril me si, ye ni den di ri li -
şi, ye ni den ge li şi, mis yo nun ma hi ye ti ve Tan rı ile in sa -
nın ya kın iliş ki si gi bi te mel Hı ris ti yan öğ re ti le ri ni baş ta
Müs lü man lar ol mak üze re di ğer din men sup la rı na “doğ -
ru ” ve “ilk el de n” an lat mak müm kün ola cak tır.22

2. KA TO LİK AGA PE TE O LO Jİ Sİ İLE Dİ YA LO ĞUN
SEV Gİ MO Tİ Fİ TAM BİR UZ LA ŞI İÇİN DE DİR.
Ka to lik ler, gir dik le ri din le ra ra sı iliş ki ler de fe dakâr sev gi -
yi bil has sa in san sev gi si ni öne çı ka rır lar. Zi ra Tan rı Sev-

gi’ dir (I. Yu han na, 4/8, 16). Ka to lik ve si ka la rın dan Ad
Gen tes (n. 2-5 ve 12) ile Evan ge li i Nun tan di (n. 26)’ye
gö re bu sev gi, Tan rı’ nın kur ta rı cı sev gi si olup Me sih’ te
te cel li eden ve tüm in san lı ğa ile ti len ila hi sev gi önem li
bir te o lo ji yi ya ni Aga pe te o lo ji si ni açık lı ğa ka vuş tu rur.
Bu sev gi, Kut sal Ruh va sı ta sıy la dün ya da ak tif ola rak tüm
in san la rın ara sın da bu lu nur. Bu ba kım dan Ka to lik le re gö -
re di ğer halk la ra yö ne lik mis yo nun bes len di ği ana kay-
nak lar dan bi ri ola rak bu sev gi, her or tam da da i ma
vur gu lan ma lı dır. Çün kü ki li se, bu sev gi yi ha ya tın bir
nor mu ola rak tüm in san la rın ka bul et me si için ça ba gös-
te ren ila hi bir işa ret tir. Öy le ki Ka to lik Ki li se si için “Tan -
rı sev gi di r” kut sal cüm le si, ki li se yi in san lar la di ya lo ğa
zor la yan em re di ci mo del ve et ken dir. Bun dan do la yı sa-
de ce Ki li se, Tan rı’ nın sev gi si nin tüm in san la ra yö ne lik
ol du ğu nu bil di ğin den bu ger çe ği yi ne on la ra an lat mak da
yal nız ca ken di si nin gö re vi ol du ğu nun bi lin cin de dir.23

Ne ti ce de di ya log, Tan rı’ nın za tı na ait son suz ve ken di ni
fe da eden sev gi si nin ay nı za man da Hı ris ti yan ol ma yan
in san lık ai le si ni de ku cak la dı ğı nı gös ter mek is te yen Ka-
to lik mis yon an la yı şı nın tam ifa sı için şart tır.24

Bu ka na lı sü rek li açık tut mak is te yen Pa pa XVI. Be-
ne dict, ken di pa pa lı ğı nın ilk en sik lik mek tu bu nu 25 Ara-
lık 2005 ta ri hin de De us Ca ri tas Est (Tan rı sev gi do lu hayr
sa hi bi dir) adıy la aga pe’ ye biz zat vur gu ya pa rak ya yım -
la mış tır. Doğ ru dan din le ra ra sı di ya lo ğa de ğin me yen ama
di ya lo ğa gi ren ki li se men sup la rı nı ay dın la tan ve on la ra
do na nım bah şe den Pa pa, di ğer in san la ra yö ne lik “hayr
hiz me tin de ” bu lun ma la rı nı is ter ve bu nu di ya lo ğun te -
mel ön cül le rin den sa yar. Zi ra Ki li se’ nin tüm fa a li yet le ri
in sa nın iç kin hay rı nın pe şin de olan bir sev gi nin en açık
gös ter ge si dir (De us ca ri tas est No: 19).25 Bu mek tu bun da
pa pa, Tan rı’ nın in san lı ğın aley hin de nef ret, şid det, in ti -
kam la yan ya na ge le me ye ce ği ni ak si ne in sa na gi zem li
ge len lü tuf kar yol lar la sev gi si ni bah şe de ce ği ni öğ re tir.
Ona gö re Hı ris ti yan aga pe an la yı şı, in sa na ait ve onun la
ilin ti li sev gi (eros) ile iç kin bir ba ğa sa hip tir. Ama ge ne
de ona gö re eros, mut la ka aga pe ile di sip li ne edi lip saf
ha le dö nüş tü rül me li dir. Son ola rak Pa pa, Tan rı’ nın İsra -
il ’i sev me si ni, onu di ğer mil let le re üs tün tut ma sı nı bu -
nun ya nın da tüm in san lı ğı de iyi leş ti ri ci bir sev giy le
sev me si ni uz la şır gör mek te dir.26

3. KA TO LİK Kİ Lİ SE Sİ BEL GE LE RİN DE Dİ YA LO ĞUN
MÜ KEM MEL İŞ LE ME Sİ İÇİN TES LİS MO DE Lİ ESAS ALI NIR 
“Her in sa nın kur tu lu şu nu di le yen Tan rı” [de um qu i vult
on mes ho mi nes sal vos fa ce re; I. Ti mo te us, 2/3), “biz in-
san lar yü zün den, gök ten ine n” İsa Me si h” (prop ter nos
ho mi nes et prop ter nos tram sa lu tem des cen dit de co e lis)
ve “biz zat in san la rın inan ca dön me si için çok ge rek li”
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Kut sal Ruh (I. Ko rin tos lu la ra, 2/14-16; 12/3; II Ko rin tos -
lu la ra, 3/ 4; 4/6; Efe sos lu la ra, 1/17-20; 3/14-19) tes lis birlik -
te li ğiy le mü kem mel, uyum lu bir di ya lo ğu oluş tu rur lar.27

Bu na da ya na rak Ka to lik Din ler Te o lo ji si, Ba ba,
Oğul ve Ruh ’un uyum lu bir lik te li ğin den ya ni Tes lis ’in
mo de lin den il ham alır. Ka to lik ler için önem li bir gi zem
olan tes lis, di ğer in san lar la dost luk kur mak ve kar şı lık lı
alış ve riş işin de önem li il ham lar ver mek üze re sev gi do -
lu Hı ris ti yan ha yat la rın da sü rek li dı şa yan sı tı lır (DM, n.
22). Özel lik le Kut sal Ruh ’un tüm in san la rın kalp le ri ni
Hı ris ti yan ha ki kat le ri ne açı cı gi zem li yol lar in şa et me si
ve in san la rın bi linç le ri nin de rin lik le ri ne nü fuz ede rek,
on la ra da i ma eş lik et me si, Hı ris ti yan di ya loğ ta ra fı için
çok önem li bir mo del dir. Bun dan do la yı Ka to lik di ya loğ
ka tı lım cı sı, di ğer in san lar la kar şı la şır ken Kut sal Ruh ’un
gi zem li var lı ğı nı his set me li ve al çak gö nül lü ve say gı lı bir
şekil de baş ka la rı na hiz met et me li dir.28

4. KA TO LİK LE RE GÖ RE Dİ YA LOĞ, YE Nİ BİN YI LA
Gİ RER KEN “İ SA ME SİH ’İN TÜM DÜN YA İÇİN MUT LAK
KUR TA RI CI OLU ŞU NA ” VE İN SAN LAR DA Kİ İLA Hİ Gİ ZEM Lİ
FA A Lİ YET LE RE DA İ MA VUR GU YA PA CAK ŞEKİL DE
SÜR DÜ RÜL ME Lİ DİR.
6 Ağus tos 2000 ta ri hin de İman Dok tri ni Kon gre gas yo nu
(the Con gre ga ti on for the Doc tri ne of the Fa ith) baş ka -
nı olan ve gü nü müz de Pa pa XVI. Be ne dic tus un va nı nı
alan, Ne o- Tho mist ge le nek ten Kar di nal Jo seph Rat zin -
ger, di ğer din le rin ha ki kat id di a la rı, ge çer li lik le ri ile ço-
ğul cu bir di ya loğ or ta mın da ka tı bir tarz da İsa’ nın
ev ren sel Rab olu şu na vur gu ya pan Do mi nus Ie sus (Rab
İsa) adın da önem li bir bel ge ya yın la mış tır. Pa pa II. John
Pa ul ’un da tas vip edip ya yın lan ma sı nı is te di ği bu bel ge -
de Rat zin ger, açık bir dil le her di ya loğ or ta mın da ge le -
nek sel açı dan de vam et ti ri len Me sih ’in te o lo jik
mis yo nu na (kris to lo ji) hiz met et me si ni ve her di ya log da
Me sih ’in mut lak kur ta rı cı lı ğı na mut la ka vur gu ya pıl ma -
sı nı ilan et mek te dir. Kar di nal, gü nü müz de İsa’ nın ki li -
se ye ema net et ti ği mis yo ner lik gö re vi nin he nüz
ta mam lan mak tan çok uzak ol du ğu nu açık ça be lir tir. Ona
gö re ki li se nin tüm ruh ban la rı nı ve din dar la rı nı, çağ daş
ço ğul cu kül tür için de ima nın içe ri ği ni dü şün me ve di -
ğer in san la ra ilet me gö re vi vaz ge çil mez dir. İsa Me sih ’in
ken di si ve vah yi ko nu sun da üre ti le cek her tür lü nok san,
sı nır lı ve mü kem mel ol ma yan ve İsa Me sih ’in ta mam la -
yı cı un su ru nun gi zem li ola rak di ğer din ler de fa a li yet
için de ol du ğu nu sa vu nan her han gi bir te o ri yi ki li se ima-
nı na ay kı rı ol du ğu için ka bul et me ye ce ği ni açık lar. Böy-
le ce Rat zin ger, bil has sa Ka to lik te o log la rı nın, John Hick
gi bi ço ğul cu la ra kay ma sı nı ön le mek is ter gö zük mek te -
dir. Zi ra o, açık bir dil le Tan rı hak kın da ki ger çek li ğin,

mut lak ola rak ne Hı ris ti yan lık ne de İsa Me sih yo luy la
bi li ne ce ği ni sa vu nan bu yüz den tüm din le ri kap sa yan
ço ğul cu ve kü re sel te o lo ji yi ka bul eden li be ral gö rüş le re
şid det le kar şı çı kar. Kar di na le gö re İsa’ nın kur ta rı cı oluş
ka rak te ri ni sa de ce Hı ris ti yan la ra mah sus kıl mak,  Hı ris -
ti yan lı ğın or ta dan kal dı rıl ma sı de mek tir. Çün kü ona gö -
re Hı ris ti yan lık ha la içer di ği mut lak ev ren sel ha ki kat ler
ile di ğer ge le nek ler den ay rış mak ta ve tüm in san la rı ay-
dın lat mak is te mek te dir. O, bu na da ya na rak Ka to lik ima-
nı nın güç lü vur gu lar la ev ren sel kur ta rı cı Me sih inan cı na
odak lan dı ğı nı Ki li se nin de bu nu bir gi zem ola rak tüm
in san lı ğa ulaş tır ma sı ge rek ti ği ni be lir tir.29

Rat zin ger ’e gö re Ki li se, tüm in san la rın kur tu lu şu için
ge rek li bir araç tır. İsa’ nın be de ni olan Ka to lik Ki li se si,
mut lak kur tu luş ara cı ve gi ze mi dir. Ki li se nin gi zem li be-
de ni ne vaf tiz ka pı sı yo luy la gir me yen ve for mel ola rak ki-
li se için de ol ma yan di ğer din men sup la rı, bel ki ki li se ye
ait ol ma yan ama yi ne İsa Me sih ’in gi zem li fa a li yet le ri ve
Kut sal Ruh ’un ih sa nı yo luy la ay dın lan mak ta dır lar. Bu de -
rin iliş ki, Ba ba Tan rı’ nın ila hi pla nı için de ve ki li se nin
mis yo nu na bağ lı ola rak kar şı lık lı ola rak iş ler. Rat zin ger,
bel ge nin so nun da açık bir dil le ilan eder ki Ki li se’ nin,
mut lak kur tu luş yo lu ol du ğu nu red det mek onun la be ra -
ber di ğer din ler ta ra fın dan te şek kül et ti ril miş olan baş ka
kur tu luş yol la rı dü şün mek onun ta mam la yı cı lı ğa muh taç
ol du ğu nu san mak ve ona eşit de re ce de ben zer yol lar araş-
tır mak Hı ris ti yan ima nıy la te zat tır. Bu nok ta da din le ra -
ra sı di ya log, ki li se nin mis yo ner ka rak te ri ne yar dım cı
hük mün de dir ve ki li se nin di ğer in san la ra mis yo nu nu ta-
şır ken kul lan dı ğı vaz ge çil mez bir araç ola rak tüm in san -
la ra (ad gen tes) yö ne len ki li se nin “işi ni ko lay laş tı rı cı ” ve
“ki li se nin in san la rın le hi ne ça lış tı ğı nı” gös te ren en önem -
li ey lem ler den bi ri dir. An cak ona gö re din le ra ra sı di ya -
loğ da ki eşit lik il ke si, an cak in san lık onu ru ba kı mın dan bir
eşit li ği gös ter mek te dir ve din ler de ki öğ re ti sel bir eşit li ği
kap sa ya maz. Hat ta bu eşit lik, İsa Me sih ’in di ğer din ku-
ru cu la rıy la eşit lik için de olu şu nu da gös ter mez. Ki li se, bu
ba kım dan di ya log ara cı ğıy la ön ce lik le tüm in san la rın Rab
İsa’ ya kul ol ma sı için ça lış ma lı dır.30

Di ya lo ğa ve ri len “bu mis yo ner ton lar da n” son ra Pa -
pa II. John Pa ul, 6 Ocak 2001 ta rih li No vo Mil len ni o Ine-
un te ( Ge len Ye ni Bin Yıl) ha va ri sel mek tu bun da
Ki li se nin ye ni bin yıl (mil le ni um) için de sür dü re ce ği di-
ya log fa a li yet le ri ne mis yo ner yön ver mek is te mek te dir.
Ona gö re ye ni mi len yum, Me sih ’in ışı ğı na ye ni bir açı-
lım dır. Bu ışı ğı her kes gö re me di ğin den ki li se ye dü şen
Me sih ’in yan sı ma sı ol ma sı dır. Za ten Me sih, “dün ya nın
ışı ğı ” (Yu han na, 8/12) ola rak tüm öğ ren ci le ri nin de
“dün ya nın ışı ğı ” (Mat ta, 5/14) ol ma la rı nı is te miş ti.31
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Pa pa, din le ra ra sı di ya lo ğu, Hı ris ti yan ima nı na doğ-
ru dan ya pı lan bü yük bir mey dan oku ma gör mek le bir-
lik te II. Va ti kan Kon si li’ ne sâdık ka la rak onu
sür dü re cek le ri ni be lir tir. Ona gö re bü yük jü bi le ye ha-
zır lık için de ge çen yıl lar da öte ki din le re men sup in san -
lar la “sa de ce sem bo lik top lan tı la r” ya pıl ma mış, ak si ne
bü tün açık lık la di ya log iliş ki si de ger çek leş ti ril miş tir. Bu
yüz den her şart ta di ya log mut la ka de vam et me li dir. Ye -
ni bin yı la dam ga sı nı vu ra ca ğı bek le nen kül tü rel ve di ni
ço ğul cu luk ik li min de di ya log, in san la rın ka nı nı dö ken
din ler ara sın da ki sa vaş la rı or ta dan kal dı ra cak ve ba rı şa
ke sin bir da ya nak ola cak öne me sa hip ola cak tır. Pa pa ya
gö re tek Tan rı’ nın is mi, ge le cek dö nem de de ba rı şın is -
mi ve ba rı şa çağ rı ola cak tır.32

Pa pa ya gö re di ya log, bu nun la be ra ber dinî ka yıt sız -
lı ğa da yan ma ma lı dır. Ak si ne Hı ris ti yan lar, iç le rin de ki
ümi din şaha de ti ni öte ki le re ta şı mak la va zi fe li dir ler.33 Bu
yüz den Hı ris ti yan lar, kim lik bu na lı mı na gi re bi le cek le ri
en di şe si se be biy le öte ki le rin di ya loğ dan ra hat sız lık duy-
ma sın dan do la yı as la ümit siz li ğe ka pıl ma ma lı dır. Çün kü
çok açık bir dil le di ya log, her ke se yö ne lik olan bir he di -
ye nin ne şe do lu ila nın dan baş ka bir şey de ğil dir. Böy le ce
di ya log, ba sit bir mü za ke re de ğil, Hı ris ti yan la rın yap mak
zo run da ol duk la rı bir va zi fe dir. Ki li se bu yüz den öte ki
mil let ler ara sın da ki mis yo ner fa a li yet le rin den vaz geç -
me me li dir. Bu mis yon, mil let le re Me sih ’i ve onun mut-
lak kur ta rı cı lı ğı nı ilan et mek tir. Din le ra ra sı di ya log, bu
bağ lam da di nin öte ki in san la ra açık lan ma gö re vi nin ye-
ri ni tam ola rak ala maz ama di ni açık la ma ya yö ne lik bir
gay ret ha li ne bü rü nür.34

Bu ra dan ha re ket le pa pa ya gö re ay nı za man da öte -
ki in san lar da ki gi zem li ila hi lüt fun var lı ğı nı öğ ren mek
için ki li se ye dü şen gö rev, öte ki le ri din le mek ten, on la ra
so ru sor mak tan ve on lar da ki Kut sal Ruh ’un gi zem li fa a -
li yet le ri ne gü ven mek ten bık ma ma sı dır. Bun lar sa de ce
Hı ris ti yan ha ki ka ti nin te o lo jik ola rak araş tır ma sı için ge-
rek li te mel pren sip ler ol ma ya cak ay nı za man da on la rın
kay nak la rı na, din le ri ne, fel se fe le ri ne, kül tür le ri ne ine-
cek bir Hı ris ti yan di ya log an la yı şı için de esas ola cak tır.
Ni te kim pa pa ya gö re ay nı be şer tec rü be si için de her tür -
lü olum suz luk ve te zat lı ğa rağ men Tan rı Ru hu di le di ği
ye re öz gür ce es mek te dir.35

Pa pa XVI. Be ne dict ise, ha le fi nin ölü mü do la yı sıy -
la kar di nal le re ve ki li se men sup la rı na gön der di ği me sa -
jın da ken di özel mis yo nu nu ka dın er kek tüm in san lı ğın
önün de İsa Me sih ’in ışı ğı nın par la ma sı ve on la ra doğ ru
yo lu gös ter me si için ça ba la mak ol du ğu nu ilan eder.36 Pa -
pa, tıp kı se le fi II. John Pa ul gi bi hem Hı ris ti yan lar ara-
sın da ki bir li ğe yö ne lik ça lı şa ca ğı nı hem de açık ve

sa mi mi bir şekil de “ha ya tın an la mı nı ” araş tı ran ama he -
nüz bu la ma mış olan di ğer din le re men sup in san la ra, “ha -
ya t”, “ha ki ka t” ve “yo l” (sı ra sıy la vi ta, ve ra, vi a) olan
İsa’ yı öğ ret mek için di ya lo ğun el zem ol du ğu nu açık lar.37

Ne ti ce de İsa Me sih ’in ki li se açı sın dan “bü tü n”,
“mut lak oto ri te ”, “ana göv de ” “mut lak kur ta rı cı ” (Chris-
tus to tus, ca put et mem bra ) olu şu ve onun bil has sa çağ-
daş te o rik mis yon ve din ler te o lo ji le ri için te mel
pa ra dig ma tik mo del ve fe no me no lo jik ar ke tip (söy le di -
ği ve yap tı ğı Hı ris ti yan lar ca sü rek li tek rar la nan ve on la -
rı da i ma İncil ’e gö re en teg re eden te mel fe no men un sur)
olu şu, din le ra ra sı iliş ki ler de de vaz ge çil mez gün de mi
oluş tur ma lı dır. Bu özel te o lo jik vur gu lar la tüm za ma na
ya yı lan Din ler Ta ri hi, ke li me nin tam an la mıy la dic ta et
fac ta de o rum (Tan rı hak kın da be şerî söy lem ve ya pıt lar)
olur ken özel an lam da Ya hu di- Hı ris ti yan ta ri hi bir tür
kut sal kur tu luş ta ri hi (he i li ge gesc hich te) an la mı na ge -
lir.38 Da ha kı sa bir dil le, de rin mis yon lar yük len miş kur-
tu luş ta ri hi, İsa/Me sih mer kez li dir ve kü re sel in san lık
ta ri hin de ki O’ nun gi zem li an la mı için di ğer in san lar la
ya kın iliş ki ler şart tır.39

5. Dİ YA LOĞ, BE ŞERÎ KÜL TÜR LE RİN
I RİS Tİ YAN LAŞ TI RIL MA SIN DA HIZ LAN DI RI CI BİR RO LE

SA HİP TİR VE BU YÖ NÜY LE MİS YO LO Jİ YE
AN TRO PO LO JİK AÇI DAN HİZ MET EDER.
Ka to lik Ki li se si nin res mi ve si ka la rın da ki ha kim bir baş ka
söy lem de di ya lo ğun, kül tür le rin Hı ris ti yan laş tır ma sın -
da ki et kin ro lü dür. Za ten din le ra ra sı di ya lo ğun mis yon
li te ra tü rü ne gir me sin den ön ce Hı ris ti yan mis yo ner ler,
kül tür ve in sa nı da ha iyi an la mak için ça ba gös te ri yor -
lar dı. Di ya lo ğa gi ren ki li se ye gö re din ler le kül tür le ri bir-
bi rin den ay rı ola rak dü şün me alış kan lı ğı her za man
var dır. An cak ba zı din ler ken di le ri ni dinî ge le nek le rin
bü tü nü ol ma ya da ha çok ya kın gö rür ler. Bir baş ka de yiş -
le dinî ge le nek le ri di nin ken di si ola rak al gı la yan lar da
yok de ğil dir. Ki li se nin dün ya da ki in san la ra yö ne lik mis-
yo nu nu kül tür le re gö re be lir le mek üze re kul lan dı ğı en-
kül tü ras yon te ri mi kül tür le rin ar tan ro lü ne yap tı ğı
vur gu yu gös ter mek te dir. En kül tü ras yon işin de, adet le -
rin, kült le rin ve kül tür le rin hat ta sa hip le ri nin an tro po -
lo ji le ri ve ya hut ken di din le ri ne ait te o lo ji le ri ha ya ti önem
ar ze der. Böy le ce tıp kı in san gi bi kül tü rün de mis yo lo ji
için de ki mer ke zi ye ri git tik çe da ral tıl mak ta dır. Öy le ki
her kül tür, İsa’ nın me sa jı nı ku cak la ya cak çeş ni lik te fark -
lı ko num ve gü ce sa hip ol du ğun dan, İsa’ nın me sa jı her
in sa nın kül tü rel ar kap la nı na uy gun ola rak an la tıl ma lı dır.
Ni te kim Pa pa II. John Pa ul “kül tür le rin Hı ris ti yan laş ma -
sı” yö nün de te o lo jik ça lış ma lar yü rüt mek üze re Con si li -
um Pro Cul tu ra adın da bir kon sil kur muş tur. Çün kü
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Ka to lik Ki li se si, in san la rın mey da na ge tir miş ol du ğu kül-
tür le ri bi rer Hı ris ti yan laş tır ma ob je si ve in san la ra da ha
ko lay ulaş ma yol la rı ola rak gör mek te dir.40

Bir ce se din ru hu gi bi ce mi ye te dü zen bah şe den kül-
tür le rin41 Hı ris ti yan laş ma sı na özel önem ve ren Ro ma
Ka to lik Ki li se si, sev gi ve ba rı şa da ya lı tüm kül tür le ra ra -
sı di ya loğ pro je le ri ni bü tün açık lı ğıy la des tek ler. Pa pa II.
John Pa ul, 1 Ocak 2001 ta ri hin de Dün ya Ba rış Gü nü do-
la yı sıy la ya yın la dı ğı me sa jın da “kül tür le ri, in san la rın icat
et ti ği ve on la rın hiz me ti için var olan te mel fe no men le -
r” ola rak gö rür. O, kül tür le rin mü kem mel ol ma sı nın, di-
ya log gi bi bir lik te lik ler le müm kün ol du ğu nu, bu nun için
in san lık ai le si nin as lın da tek olu şu nun ha tır lan ma sı ge-
rek ti ği ni be lir tir. Pa pa, me sa jın da di ya lo ğu, sev gi, ba rış
ve kül tü re da ya lı bir me de ni ye ti nin in şa sı için önem li
bir araç ola rak ka bul eder. Ona gö re bu de ğer ler, in san -
lık ta ra fın dan tüm den pay la şıl ma dı ğı müd det çe yer yü -
zün de is tik rar lı bir ba rış sağ la na maz. Zi ra di ya log,
kül tü rel, sos yal, si ya si ve eko no mik düz lem ler de ba şa -
rıl ma sı ge re ken önem li bir ide al dir.42

Af ri ka’ nın ya nın da Ok ya nus ya ada ül ke le rin de ki
ye rel din le rin en kül tü ras yo nu na da özel önem ve ren Pa -
pa II. John Pa ul, 21 Ka sım 2001 ta rih li Ecc le si a in Oce a -
ni a (Ok ya nus ya’ da Ki li se) ad lı bir ha va ri sel na si hat
me sa jı ya yın la mış tır. Pa pa, bu mek tu bun da İsa Me sih ’in
me sa jı nın Ok ya nus ya’ da ki kül tür le ri ne gö re uyar lan ma -
sı nı em re der. Ona gö re Ok ya nus ya, hem li tür ji (ayin sel
te o lo ji) hem de dinî sem bol ler den fay da lan ma ko nu sun -
da eş siz kül tü rel söy lem le re sa hip tir. Söz ge li şi İsa Me sih,
İncil ve ki li se fe no men ola rak bu böl ge de ya şa yan Abor-
jin le re, Ma le nez ya lı la ra, Po le nez ya lı la ra, Mik ro nez ya lı -
la ra ve Ma o ri hal kı na doğ ru bir şekil de su nul ma lı dır.
Tan rı oğ lu olan İsa, bir ço ban, bü yük bir pey gam ber ve
baş ra hip tir. Ok ya nus ya ül ke le rin de ki Ka to lik ruh ban lar
ve ruh ban ol ma yan din dar lar, bu halk la rın in san la rı nın
kül tü rel de ğer le ri ne say gı gös te rir ken on la ra ger çek Hı-
ris ti yan inan cı nın şahit li ği ni ya pa rak an lat ma lı dır lar.
Bu nun için en kül tü ras yon iş le mi, İncil ’in fark lı ye rel
kül tür le re gir me sin de ve on lar la kay naş ma sın da et ki li ve
ya vaş ya vaş ge li şen bir yol dur.43

Böy le ce bel li Hı ris ti yan de ğer le rin, fark lı kül tür de -
ki in san la rın an la yış la rı na gö re saf laş tı rıl ma sın da et kin
rol ler üst le nen en kül tü ras yon, hem İncil ’e hem de İncil -
’in ilan edi lip “hoş ça kar şı lan dı ğı ” ve ka bul len di ği ye rel
kül tü re du yu lan say gı dan or ta ya çı kar. Ta rih sel açı dan
Ok ya nus ya’ da ki Ka to lik Ki li se si, bu ra la ra yer le şen göç-
men le rin gay ret le riy le fi liz le nip bü yü müş tür. Bu ra lar -
da ki yer li halk lar, Hı ris ti yan kül tü rü yo luy la mo dern
dün ya ya da ha hız lı uyum sağ la ma yı öğ re ne bi lir ler. Za -

ten Pa pa ya gö re ger çek en kül tü ras yon, İsa Me sih ’in ete-
ke mi ğe bü rün me si gi ze mi dir. Tan rı, bel li bir za man ve
me kan için de ken di ni Me sih’ te vah ye de rek doğ ru ve
ger çek ola rak Ken di ni an la ta bil miş tir. İnsan lı ğın ta ri hi -
nin de rin lik le rin den ge len İsa Me sih ’in hi ka ye si, sa de ce
ken di dö ne mi nin in san la rı nı ve on la rın kül tür le ri ni ku-
şat maz ay nı za man da her dö nem ve kül tü rü kap sa ya cak
ge niş li ğe sa hip tir.44

Pa pa ya gö re Ok ya nus ya’ da ki Ki li se, en kül tü ras yo -
nu ba şar mak için yer li halk la rın ge le nek sel din le ri ne da -
ha faz la ve da ha doğ ru bir yön tem le nü fuz et mek için
sağ lık lı araş tır ma lar yap ma lı ve böy le ce Hı ris ti yan laş tır -
ma ya gö tü re bi le cek kap sam lı ve et ki li di ya loğ la ra gi re -
bil me li dir. Çün kü di ne da vet ve di ya lo ğun her bi ri ken di
yö rün ge sin de, ken di uy gun un sur la rı ve ger çek norm la -
rıy la Ki li se nin Hı ris ti yan laş tı rı cı mis yo nu na kat kı da bu-
lun mak ta dır. Hem di ya loğ hem de di ne da vet, mut lak
kur ta rı cı ger çek lik olan İsa Me sih ’in di ğer in san la ra ile-
til me sin de önem li dir. Da ha ve rim li bir din le ra ra sı di ya -
lo ğun el de edil me sin de ki li se nin, fel se fe, an tro po lo ji,
Mu ka ye se li Din ler Ta ri hi, sos yal bi lim ler bil has sa çağ-
daş te o lo ji bi len uz man la ra ih ti ya cı var dır.45

Özet ola rak Pa pa II. John Pa ul, 19 Şubat 2001 ta ri -
hin de Tür ki ye’ de gö rev ya pan Pis ko pos la rı yıl lık gö rüş
alış ve riş top lan tı sı (Ad Li mi na Apos to lo rum) çer çe ve -
sin de Va ti kan’ da ka bu lü sı ra sın da, “ev ren sel ki li sey le ”
ba ğı nı güç len dir me si ge re ken Tür ki ye’ de ki Ka to lik le rin,
epis ko pal kon fe rans la gö rüş le ri ni pay laş mak mak sa dıy -
la zen gin Türk kül tü rü nü de rin den in ce le me le ri ni ve bu
kül tür le da ha ya kın dan kar şı laş mak için her se vi ye de ki
sı cak te mas la rın ke sin lik le sür dür me le ri ni em re der. Pa -
pa, Tür ki ye’ de bu lu nan ruh ban la rın, dev let yet ki li le riy -
le ka rar lı ve sa bır lı di ya loğ la rı nı sür dür me le ri ni
is te ye rek, Ki li se nin böy le bir sü reç le bir mil le tin ha ya -
tın da git gi de ar tan bir oran da yer edi ne bil di ği ni ha tır -
lat mak ta dır. Ona gö re ken di mis yo nu nu hak kıy la ye ri ne
ge tir mek için Tür ki ye’ de ki Me sih ’in Ki li se si’ nin üze ri ne
dü şen, ke sin lik le Türk ce mi ye ti ne doğ ru bir şekil de nü -
fuz et mek ol ma lı dır. Bu doğ rul tu da Tür ki ye’ de bu lu nan
Ka to lik Ki li se si, Tan rı ke la mı nı ve di ğer ayin sel me tin -
le ri “Türk le rin an la ya bi le ce ği şekil de, doğ ru ola rak ter-
cü me et me li ” ve Tür ki ye’ ye ge len ra hip ve din dar la rın,
bu ül ke nin di li ni, ta ri hi ni, adet ve kül tü rü nü öğ ren me -
le ri ne ve on la rın do na nım ka zan ma la rı na yar dım cı ol -
mak için iyi eği til miş ol ma lı dır.46

Bu na ila ve ola rak pa pa, ruh ban ol ma yan Ka to lik din-
dar lar dan, Türk hal kıy la ya kın iş bir li ği ni, ma ne vi ha yat -
la rı nın ve ki li se ye ait ol ma so rum lu luk la rı nın hiç bir
yö nü nü ih mal et me den sür dür me le ri ni is ter ve böy le bir
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do na nı ma sa hip olan ruh ban ol ma yan ki şi le rin, en di şe
duy ma dan ve ken di ka bu ğu na çe kil me den Türk mil le ti -
nin her bir üye siy le ha yat di ya lo ğu nu ya şa ma la rı nı em re -
der. Ona gö re Ka to lik din dar lar, iyi bir din eği ti mi ala rak
sa de ce ken di Hı ris ti yan öğ re ti le ri ni öğ ren me me li, ay nı za-
man da, du a ha ya tı nı, din dar lı ğı ve sos yal so run la rı pay-
laş ma azim ve ka rar lı ğıy la için de ya şa dı ğı top lum da can lı
bir ma ne vi yat ve iman şaha de ti te za hür et tir me li dir.47

Pa pa ya gö re Tür ki ye’ de gö rev ya pan ön der pis ko -
pos lar, gün de lik ha yat la rın da İslâm ile kar şı laş mak ta ve
ül ke nin kül tü rüy le ve ya ki şi sel top lan tı lar la “sı cak di ya -
loğ la r” ic ra et mek te dir ler. Bu tür sı cak di ya loğ la rın sür-
me si ni is te yen pa pa ya gö re ki li se, gün de lik ha ya tın her
ala nıy la ya kın dan il gi len me li söz ge li şi, ço cuk la rı bir ara -
ya ge ti ren okul lar da, mes le ki ve sos yal ha ya tın tür lü
meş ga le le rin de ve ya kar şı lık lı yar dım laş ma lar la Türk in-
sa nıy la ya kın te ma sa geç me li dir. So nuç ta ona gö re Tür-
ki ye’ de hâli ha zır da ta raf tar bu lan ve iyi ce ika me edi len
ku rum sal di ya loğ la rın sür dü rül me si ha ya ti bir ko nu dur.
He le Tür ki ye’ nin Av ru pa Bir li ği’ ne ya kın laş tı ğı bir dö-
nem de bi rey ler ve kül tür ler ara sın da ye ni ye ni köp rü ler
in şa et mek, İsa Me sih ’in müj de si ne şahit lik eden “açık
işa ret le r” an la mı na ge le cek tir.48

Ka to lik Ki li se si ay nı za man da her din da rın dinî kül-
tü rün de ki bay ram la rı da ta kip et mek te ve di ya loğ kon-
si li va sı ta sıy la baş ta Müs lü man la rın Ra ma zan bay ra mı nı,
Hin du la rın Di wa li bay ra mı nı ve Bu dist le rin Ve sakh bay-
ra mı nı kut la yan me saj lar ya yın la mak ta dır. Söz ge li şi
2000 yı lı Ra ma zan Bay ra mı ari fe sin de ya yın la nan me-
saj da kon sil sek re te ri Kar di nal Fran cis Arin ze, Hı ris ti -
yan la rın bü yük jü bi le kut la ma sı na çok az bir za man ka la,
Müs lü man la rın da Ra ma zan Bay ra mı’ nı id rak ede cek le -
ri ni be lirt miş, iki ta ra fın da “or tak de ğe ri ” olan İsa Me-
sih ’e vur gu yap mış tı. Bu yı lın İsa’ nın do ğu mu nun 2000.
yıl dö nü mü ol du ğu için ken di le ri için önem li ol du ğu nu
zik re den Arin ze, me sa jın da İsa Me sih ’in Hı ris ti yan lar
için öne mi ni an la tan cüm le ler kul la nır. Kar di na le gö re
İsa, as lın da her iki ta raf için or tak bir mi ras tır. Müs lü -
man lar, İsa’ nın Tan rı ira de si ne tam tes li mi ye ti ni, ha ki -
ka te şaha de ti ni, al çak gö nül lü olu şu nu, söz le ri ni da i ma
kon trol et me si ni, ha re ket le rin de ki ada le ti ni, amel le rin -
de ki ya pı cı lı ğı nı, her ke se kar şı sev gi si ni, ha ta ya pan la rı
af fet me si ni ve in san lar la ba rış için de ol ma sı nı Hı ris ti -
yan lar la bir lik te pay la şa bi lir ler.49 2001 yı lın da ki Ra ma -
zan Bay ra mı me sa jın da ise di ya log kon si li, 2001 yı lı
me de ni yet ler ara sın da ki di ya lo ğu teş vik eden bir yıl ola-
rak ka bul edil di ği ni ha tır lat mak ta ve bu nun ken di le ri ne
di ya lo ğun te mel da ya nak la rı nı, ne ti ce le ri ni ve “in san lı -
ğın har man la ya ca ğı ürün le ri ” dü şün me fır sa tı ver me si

ge rek ti ği nin al tı nı çi ze rek kül tür le ra ra sı di ya lo ğa vur gu
yap mak ta dır.50

Ro ma Ka to lik Ki li se si, di ya lo ğa gir mek le ay nı za-
man da Müs lü man lar baş ta ol mak üze re di ğer din men-
sup la rı nın di ya log yo luy la ken di öz gün ge le nek ve
kül tür le rin de Hı ris ti yan lar hak kın da oluş tur duk la rı fi -
kir ve imaj la rı dü zelt mek is ter ler. Bu bil has sa Müs lü -
man lar için İsa ve Hı ris ti yan lar hak kın da bil gi kay na ğı
olan Kur ’an ve Ha dis gi bi te mel kay nak la rın “ye ni den
dü şü nül me si ”,51 “ye ni den okun ma sı ”, “ye ni den yo rum -
lan ma sı ” ve da ha ra di kal ola rak “Hı ris ti yan lı ğa uy gun
ha le ge ti ril me si ” ve so nuç ta İsla mi fe no men le rin yı kı lıp
“ye ni den ya pı lan dı rıl ma sı ” an la mı na ge le cek tir. An cak
Müs lü man lar bil mek te dir ler ki İslam ’ın İsa por tre si ile
Hı ris ti yan lı ğın İsa por tre si ara sın da ke sin ve kes kin fark-
lı lık lar bu lu nur. Her şey den ön ce Müs lü man kay nak la -
rın da ki Hz. İsa(AS), Hz. Mer yem, İncil, Ha va ri gi bi
fe no men ler, ta rih için de “zor la İslâmlaş tı rıl mı ş” Hı ris ti -
yan de ğer le ri de ğil, ak si ne Hı ris ti yan lar ta ra fın dan üze-
ri ne “Hı ris ti yan lık mas ke si ” ge çi ril me ye ça lı şı lan İslâmî
fe no men le ri dir. 

Pa pa XVI. Be ne dict, din le ri ve kül tür le ri ay nı ka-
te go ri içi ne sok mak ve di ya lo ğun ar tık kül tür le ra ra sı bo-
yu tu na vur gu yap mak is te mek te dir. Ni te kim o, 15 Şubat
2006’da Va ti kan ’ın Müs lü man lar la di ya lo ğun da ki en ma -
hir ki şi si olan Pa pa lık Din le ra ra sı Di ya log Kon si li baş ka -
nı Baş pis ko pos Mic ha el Lo u is Fitz ge rald ’ı Mı sır ’a
bü yü kel çi ve Arap Bir li ği de le ge si ola rak ata yıp, di ya log
kon si li ni şim di lik Pa pa lık Kül tür Kon si li ile bir leş tir miş,
baş kan lı ğı na ise kül tü rel iliş ki ler uz ma nı Kar di nal Pa ul
Po u pard ’ı ta yin et miş ve di ya lo ğa iki te mel un sur la di na-
mizm ve yön ver mek is te miş ti; kül tür ve si ya set/dip lo -
ma si,52 Za ten Pa pa, Hı ris ti yan kül tü rü nü mo dern se kü ler
dün ya nın di li ne uy gun ha le dö nüş tü re cek, onu her alan -
da et kin kı la cak güç lü dü şü nür le re ve dip lo mat la ra sa -
hip ol mak ge rek ti ği ni sü rek li vur gu la mak ta dır. Bun dan
do la yı onun için di ya log, sı ra sıy la din ler, kül tür ve akıl -
la gi ri şi len bir dö nü şüm sü re ci dir. Zi ra se kü ler leş miş
akıl, tek ba şı na din ler le doğ ru bir di ya lo ğa gi re mez. Bu -
na kar şın Tan rı ka te go ri si ni dış la yan bir kar şı laş ma tü rü,
kül tür le rin ça tış ma sı na gö tü rür.53

6. DİN LE RA RA SI Dİ YA LOG, KA TO LİK LER İÇİN AKA DE MİK
BİR EK SER SİZ, AMA CI OL MA YAN FEL SE Fİ VE YA
TE O LO JİK BİR TAR TIŞ MA DE ĞİL, MİS YO LO JİK BİR
İFA DEY LE TAN RI NIN KUR TA RI CI PLA NI NA
(ECO NO Mİ A Dİ Vİ NA SAL Vİ Fİ CA) AİT BİR UN SUR DUR.

Ro ma Ka to lik le re gö re sos yal hiz me ti ve be şer hür ri ye ti -
ni des tek le me den, İsa’ ya da ve ti ic ra et me den, li tür jik iba-
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det, te fek kür, ekü me nizm ve din le ra ra sı di ya lo ğa im kan
ver me den İsa Me sih ’e iman tam ola rak ye ri ne ge le mez.54

Her tür lü en te lek tü el ve prag ma tik eme lin öte sin de olan
“din le ra ra sı di ya log, iman ha ya tı nın mar ji nal bir par ça sı
ve ya onun dı şın da bir şey de ğil, ta ma men onun oda ğın -
da ki bir ele man dır.55 Bu yüz den di ya loğ, Ka to lik mis yo -
nu nun her for mu nu ve yö nü nü des tek le yi ci bir araç
ha li ne bü rün me li dir.56 Te mel he def, düş kün ve fa kir le rin
ya nın da da i ma ol mak üze re ha ça ge ril miş Me sih ’in kur-
ta rı cı kol la rıy la bu luş tur mak tır.57

7. Dİ YA LOG, GÜ NÜ MÜZ DE GİT TİK ÇE KAR MA ŞIK
STRA TE Jİ LE RE YÖ NE LEN KA TO LİK MİS YO NU İÇİN
GE REK Lİ YA PI TAŞ LA RI ÜRE TE CEK ÖZEL LİK LE RE VE
ÇE ŞİT Lİ Lİ ĞE HA İZ DİR.
Pa pa II. John Pa ul, ye ni bin yı la gi rer ken Ka to lik di ya loğ
an la yı şı nın te o lo jik (mis yo ner) te mel le ri nin iyi ce sağ-
lam laş tı rıl ma sı nı biz zat em ret mek te dir. O, 29 Ka sım
2002 ta ri hin de Ur ba ni a na Üni ver si te si’ nin 375’nci ku ru-
luş yıl dö nü mün de yap tı ğı ko nuş ma da, din le ra ra sı di ya -
log ko nu su na mut la ka mis yon te o lo ji si, kris to lo ji (Me sih
bi lim) ve ek le si yo lo ji (Ki li se bi lim) açı sın dan yak la şıl -
ma sı nı is ter. Bu üç lü saç aya ğı ona gö re di ya lo ğun Ka to -
lik an lam ka zan ma sı için el zem fak tör ler dir. Yi ne ona
gö re aka de mis yen ler, di ya loğ gi bi önem li araş tır ma ala-
nıy la uğ ra şır ken mut la ka Halk la rı Hı ris ti yan laş tır ma
Kon gre gas yo nu ve Pa pa lık Din le ra ra sı Di ya log Kon si -
li’n den des tek al ma lı dır lar.58

Bu bağ lam da ol mak üze re, 1 Ka sım 2002 ta ri hin den
15 Şubat 2006’a ka dar Pa pa lık Din le ra ra sı Di ya loğ Kon-
si li’ nin baş kan lı ğı nı yü rü ten Baş pis ko pos Mic ha el L. Fitz-
ge rald ise ye ni mi len yum da kon si le yük le nen dört önem li
gö rev den bah set mek te dir; 1. Di ya loğ la il gi li ko nu lar da
ki li se ruh ban la rı nı eğit mek ve ruh ban ol ma yan lar da hil
tüm ki li se üye le ri ne bu ko nu da yol gös te ri ci tav si ye ler
ver mek. 2. Fark lı din men sup la rı ara sın da da ha faz la ya -
kın iliş ki ler te sis ede cek or tam lar ha zır la mak. 3. İnsan
onur ve de ğe ri ni ar tı rı cı bi lim sel araş tır ma lar ya pıl ma sı -
nı teş vik et mek. 4. Her din men su bun dan di ya log la il gi len
ki şi le rin ye tiş me si ni ve kü re sel bir “di ya loğ kül tü rü nü n”
oluş ma sı nı sağ la mak.59 Fitz ge rald, Ki li se nin ge çen on lar -
ca se ne için de sa de ce ken di bün ye sin de te mel ya pı taş la -
rı oluş tur ma dı ğı ay nı za man da baş ta Müs lü man lar ol mak
üzer di ğer din men sup la rı ara sın da bir di ya log kül tü rü -
nün ve ni te lik li di ya log ak tör le ri nin ve or tak la rı nın or ta -
ya çık ma sı için de gay ret gös ter di ği ni ve ge le cek
açı sın dan ümit do lu mey ve ler al dık la rı nı ak ta rır.60

Di ya lo ğun di ğer bir önem li ak tö rü olan Pa pa lık
Halk la rı Hı ris ti yan laş tır ma Kon gre gas yo nu’n dan Jo zef

Tom ko ise 17-20 Ekim 2000 ta ri hin de Ro ma’ da ya pı lan
Ulus la ra ra sı Mis yo lo ji Kon gre si’ nin açı lı şın da yap tı ğı ko-
nuş ma da Ka to lik Ki li se si’ nin, di ğer din ler le di ya lo ğu nun
ye ni bin yıl için de de Hı ris ti yan laş tı rı cı özel li ği ni ke sin -
lik le ko ru ya ca ğı nı; Tan rı’ yı ve O’ nun Müj de si’ ni tüm in-
san lı ğa var gü cüy le açık la ma ya de vam ede ce ği ni,
in san la rın zen gin ma ne vi kül tür ve ge le nek le ri ni ön ce -
lik li il gi ala nı ola rak ka bul et me yi sür dü re ce ği ni be lir tir.
Tom ko’ ya gö re di ğer din ler, Hı ris ti yan inan cı nın açık-
lan ma sın da ha ya ti öne me sa hip tir ler. Bu se bep le di ya loğ
es na sın da mis yo nun kal bi olan Me sih ’in kur ta rı cı lı ğı nı
an lat mak tan vaz geç mek as la müm kün de ğil dir. Bu ra dan
ha re ket le fark lı din ler le ya pı lan her han gi bir di ya loğ or-
ta mın da Hı ris ti yan inan cı kar şı ta ra fa iyi ce öğ re til me li,
kav ra tıl ma lı ve bu sü reç sı ra sın da müm kün se kur tu lu -
şun ger çek leş me si sağ la na bil me li dir.61

Bu yön de Pa pa II. John Pa ul, 28 Ha zi ran 2003 ta rih -
li Ecc le si a in Eu ro pa (Av ru pa’ da ki Ki li se) isim li ha va ri -
sel tav si ye mek tu bun da, -tıp kı di ya lo ğun di ğer ye ni
Hı ris ti yan laş tı rı cı yön tem ler gi bi- İncil ’in di ğer in san la -
ra ilan edil me sin de de rin ve ka bul edi le bi lir bir şart ol-
du ğu nu be lir tir. O, bil has sa Ya hu di lik ve İslam ile
di ya lo ğun, kar şı lık lı an la yış, zen gin leş me ve bil gi alış ve-
ri şi için de ge çen bir va sı ta ola rak al gı lan ma sı nı is ter. Ona
gö re din le ra ra sı di ya loğ, di ğer halk la ra yö ne lik mis yon
(mis si o ad gen tes) işiy le as la te zat lık için de de ğil dir. Ak-
si ne di ya loğ, böy le bir mis yon ile ya kın ve özel iliş ki ler
için de dir ve mis yo nun ifa de le rin den bi ri ni oluş tur mak -
ta dır. Bu yüz den Av ru pa lı Hı ris ti yan la rın, her tür lü dinî
ka yıt sız lık tan ka çı na rak baş ta Ya hu di ler ve Müs lü man -
lar ol mak üze re tüm di ğer din men sup la rıy la çe kin me -
den di ya lo ğa gir me si ge rek mek te dir.62

Yi ne Pa pa II. John Pa ul, Re demp to ris Mis si o ad lı
bel ge si nin ya yın lan ma sı nın 10. yıl dö nü mün de (7 Ara lık
2000) dü zen le nen sem poz yu ma yol la dı ğı me saj da, Me-
sih ’in uy gun or tam lar gö ze ti le rek tüm in san la ra ilan edil-
me si nin ve onun sev gi si nin tüm in san lar ca pra ti ğe
dö kü lüp tec rü be edil me si nin, ki li se nin mis yon fa a li yet -
le ri nin ya pı ta şın da bu lun du ğu nu be lirt mek te dir.63

Pa pa, 24 Ocak 2002 ta ri hin de İtal ya Asi si’ de ba rış
için du a gü nü top lan tı sın da ise 11 Ey lül te rör sal dı rı sın -
dan son ra din le ra ra sı ba rış, ada let, hoş gö rü ve af fe di ci lik
gi bi de ğer le ri da ha faz la te sis et mek ve dün ya da ki şid det
ve sa va şın dur ma sı nı te min et mek için böy le bir top lan -
tı dü zen le di ği ni açık lar. Pa pa, ha zır bu lu nan tüm ina-
nan lar dan ve di ğer din men sup la rın dan ev le ri ne
dö ner ken ba rış ku zu su nu ya ni İsa Me sih ’i sa hip len me -
le ri ni is ter. Çün kü pa pa ya gö re dün ya nın, onun sön mez
ışı ğı na şid det le ih ti ya cı var dır.64



Böy le ce Ka to lik Ki li se si, di ğer din men sup la rı ara-
sın da ki kar ma şık bi le şen le re sa hip di ya lo ğun65 yer leş me -
si ve ge liş me si ni sağ la ma da ve kü re sel bir di ya loğ
kül tü rü nün oluş ma sın da rol oy na ya cak ve ya ve si le ola-
cak hat ta di ya loğ yo lu nu sa hip le ne cek uz man ki şi le ri, ce-
ma at ön der le ri ni, din adam la rı nı, önem li si vil oto ri te le ri
ve her tür lü ini si ya ti fi des tek le mek te dir. Bu doğ rul tu da
çağ daş Ka to lik mis yo nu, kar ma şık bi le şen ler den olu şan
ve sü rek li ye ni le nen ger çek lik le re açık tır. Bu du rum, san -
ki bir bi na nın fark lı bö lüm le ri ni in şa et me ye ben zer.
Onun te mel un sur la rın dan her za man bah set mek müm-
kün dür. Zi ra mis yon her Hı ris ti yan din da rın ha ya tın da
var lı ğı nı sür dü ren ve can lı olan bir şaha de ti ge rek ti rir.
Ay nı Hı ris ti ya nın, ken di ni in san lı ğa hiz met ve sos yal ge-
liş me nin le hi ne yü rü tü le cek fa a li yet le re ada ma sı, fa kir -
lik le mü ca de le et me si bu mis yo nun ay rıl maz par ça la rı dır.
Bu yüz den di ya loğ, Ka to lik le ri di ğer le riy le bu luş tu ran bir
or tam ola rak or tak be şe ri en di şe le rin çö zü mün de ve ha-
ki kat le re on la rın da ulaş ma sı için bir lik te yü rü me de bir
ve si le dir. Bu or tam sağ lan dı ğı za man, İncil ’in müj de si nin
açık lan dı ğı ve onun ha yat ve kül tür için ön gör dü ğü ne-
ti ce le rin ana liz edil di ği bir at mos fer ken di li ğin den mey-
da na ge le bi le cek tir.66 Za ten Ka to lik ler için di ya loğ
ke sin lik le tak tik sel en di şe ler den ve ya ben-mer kez li men-
fa at ler den or ta ya çık maz, ak si ne ana pren sip le ri, te o lo jik
ge rek le ri ve te vek kül is te yen bel li pren sip le ri ge rek ti ren
kar ma şık bir mis yo ner fa a li yet tir.67

8. Dİ YA LOĞ, MİS YO NUN İLAN EDİ Cİ (PROC LA MA Tİ ON)
BO YU TU NA ÖNEM Lİ KAT KI LAR SAĞ LAR
Ro ma Ka to lik bel ge le ri ne gö re Ki li se si’ nin Me sih ’i tüm
in san lı ğa ilan et me si (proc la ma ti on) ile tüm mis yo ner
un sur la rıy la bir lik te “di ya lo ğa dal ma sı ” ara sın da her
han gi bir te zat da yok tur. Bu nun ye ri ne ki li se, halk la ra
yö ne lik (ad gen tes) mis yo nu bağ la mın da her iki si ara sın -
da bir iliş ki bul mak için sü rek li ça ba gös ter mek te dir. Öy -
le ki bu iki un sur, hem bir bir le riy le ya kın bir bağ için de
ol ma lı hem de te mel fark lı lık la rı nı ko ru ma lı dır. Bu yüz-
den bil has sa Pa pa II. John Pa ul ’un Re demp to ris Mis si o
bel ge si ne gö re bu iki si ara sın da bir kar ma şa ve ya ay ni lik
du ru mu yok tur.68

Pa pa IV. Pa ul, Evan ge li i Nun tan di ad lı ha va ri sel
mek tu bun da ise Kut sal Ruh ’un hem İncil ’i ilan eden ler -
de hem de ken di si ne ilan edi len di ğer din men sup la rın -
da “ak tif ve di na mi k” ol du ğu nu açık lar.69 Hat ta Kut sal
Ruh, Hı ris ti yan laş tır ma işin de ve ila nın her saf ha sın da
“öna yak olu r” ve “yol açı cı ” gö rev ya par. Yi ne Kut sal
Ruh, ka tı lım cı la ra sa de ce doğ ru söz le ri il ham et mek le
kal maz ay nı za man da bü tün gö nül le rin Me sih ’e açıl ma -
sı nı da sağ lar. Bu yüz den di ni ilan işi, ön ce lik le in sa nın

ken di kur tu lu şu na yö ne lik bit mez do ğal he ve si ne ve ri len
baş lı ca Ki li se ya nı tı dır.70

Ne ti ce de Ro ma Ka to lik le ri, di ya lo ğu ar tık ken di ne
ait dinî bir gö rev (mi nistry) ola rak gör dük le rin den, İsa
Me sih ’i tüm in san la ra ilan et mek için di ya lo ğu kul la nır lar.
İsa’ nın yo lu nu ve ha va ri sel ki li se nin ilan tar zı nı gö nül den
be nim se ye rek iz le yen Ka to lik ler, di ya log yo luy la İncil
me sa jı nı öte ki in san la ra du yur mak için for mü le et mek is-
ter ler. Bun dan do la yı ilan da nis pi lik şart tır. Söz ge li şi on-
la ra gö re Ya hu di le re İncil ’in ilan edil me si Es ki Ahit ’in
şahit li ği ne gö re (se cun dum scrip tu ras) ol ma sı ge re kir -
ken,71 uzak do ğu din le ri ne men sup in san lar için İncil ’in
ila nı, “dö nüş tü rü cü me saj la r” şek lin de ola bil me li dir.72

9. KA TO LİK RUH BAN LAR, MA HAL Lİ, BÖL GE SEL VE
KÜ RE SEL AN LAM DA MİS YON LA RI NI İFA EDER LER KEN
Dİ YA LO ĞA UY GUN VE HA ZIR OLA CAK ŞEKİL DE HEM
DİN LER LE HEM DE Dİ YA LOĞ LA İL Gİ Lİ TE MEL
FOR MAS YON LA RA SA Hİ Bİ OL MA LI DIR LAR.
Pa pa lık Din le ra ra sı Di ya loğ Kon si li (PCID), ay nı za man -
da ruh ban la rın di ya loğ ko nu sun da da ha et kin ol ma la rı
mak sa dıy la for mas yon kurs la rı dü zen le mek te ve ma hal -
li ki li se le rin is tek le ri ni kar şı ma yı amaç la mak ta dır. Öy le
ki pis ko pos lar Ad Li mi na zi ya re ti do la yı sıy la Ro ma’ ya
gel dik le rin de on la rın di ya loğ tec rü be le ri ni ilk ağız dan
duy mak is te mek te ve uy gun pro je ler üret mek te dir.73 Da -
ha özel ola rak bu amaç doğ rul tu sun da PCID, dün ya nın
pek çok ye rin de fa a li yet gös te ren pis ko pos kon fe rans la -
rı nın di ya log ko nu sun da ki ye rel fi kir le ri ni de ğer len dir -
mek ve on la rı da ha di na mik ola rak di ya lo ğa ka tı lım cı
yap mak mak sa dıy la 10 Ni san 2001 ta ri hin de Di ya lo ğun
Ru ha ni ye ti ad lı bir do kü man ya yın la mış tır. Dö ne min
kon sil baş ka nı Arin ze, 3 Mart 1999 ta ri hin de her bir pis-
ko pos kon fe ran sı na özel bir mek tup ya za rak şu so ru la ra
ce vap ver me le ri is ten miş tir: 1-Ken di ruh ban lık böl ge -
niz de, ken di ma hal le niz de ve ya ken di ül ke niz de ya şa dı -
ğı nız din le ra ra sı tec rü be niz ne dir? 2- Di ya lo ğa gi rer ken
ne gi bi bü yük zor luk lar la kar şı laş mak ta sı nız? 3- Siz ce
böy le bir di ya lo ğun mey ve le ri ne ler ola bi lir? 4- Di ğer
din men sup la rıy la iliş ki ye gir mek Hı ris ti yan la rın ma ne -
vi ya tı na na sıl et ki ede bi lir? 5- Siz ce bu mek tu bun en
önem li ye ri ne dir? Si zin üze rin de dur ma sı nı is te di ği niz
ve ya ru ha ni yet di ya lo ğu bel ge si ne gir me si ni is te di ği niz
bö lüm ler ne ler dir? So nuç ta bu ku rum lar dan 23 ta ne si
ce vap yol la mış tır. Da ha son ra bu ya nıt lar kon si lin kur-
du ğu özel bir ko mis yon ta ra fın dan de ğer len di ril miş ve
do kü ma na son şek li ve ril miş tir.74

Za ten di ya log kon si li, dün ya üze rin de ki pek çok Ka-
to lik teş ki la tı nın (Ro man Cu ri a) ade ta ge nel bir di ya log
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gö rü şü ola rak bu do kü ma nı ol duk ça önem se mek te dir. Bu
bel ge de gö rüş bil di ren pek çok pis ko pos, “biz zat mis yon
top rak la rın da n” göz lem le mek te dir ki dün ya üze rin de
iman ve duy gu ala nın da bü yük de ği şim ler ya şan mak ta -
dır. Bel ge ye gö re Ka to lik pis ko pos lar, ki şi sel tec rü be le ri -
ne da ya nak din le ra ra sı di ya log ko nu sun da git tik çe ar tan
bir oran da ku rum sal ge liş me ler ya şa dık la rı nı ve di ğer din
men sup la rıy la iliş ki le rin de bu ku rum lar dan aza mi ola rak
fay da lan dık la rı nı dü zen li ola rak ra por et mek te dir ler.
Hat ta di ya log ko nu su nu da ha dü zen li ha le ge tir mek için
pis ko pos kon fe rans la rı nın yet ki li or gan la rın dan olan
Ökü me nik ve Din le ra ra sı İliş ki ler için Pis ko pos lar Ko mi-
te si (BCE I A) ad lı bi rim, ken di bün ye si için de din le ra ra sı
di ya lo ğa da ir bir alt ko mi te kur muş tur. BCE I A, bu alt ko-
mi te yo luy la pis ko pos la rın bağ lı bu lun duk la rı ül ke ler ba-
zın da Ka to lik dün ya sı nın ye rel di ya log prog ram la rı nı
ko or di ne et mek ve da ha öz gün ve da ha faz la en kül tü re
edil miş ba kış açı la rı sun mak için te o lo jik kat kı lar sağ la -
mak is te mek te dir. Bu na bağ lı ola rak bu alt ko mi te; a.
Müs lü man lar, Bu dist ler, Hin du lar ve yer li halk lar baş ta
ol mak üze re tüm di ğer din men sup la rıy la ya pı lan dün ya
ça pın da ki di ya log fa a li yet le ri ni yıl lık ola rak BCE I A’ ya
özel ra por la de ğer len dir mek te dir. b. Ruh ban la rın din ler,
din le ra ra sı iliş ki ler ve di ya log ko nu la rın da eği til me le ri ni
ya kın dan ta kip et mek te ve on la ra di ya log gün de mi be lir -
le me de ve or ta ya çı kan zor luk la rı aş ma da önem li yar dım-
lar sun mak ta dır. c. Din le ra ra sı di ya log ve din ler le il gi li
önem li ko nu lar da BCE I A ta ra fın dan is te nen ce vap la rı,
de ğer len dir me le ri ve ge rek li mal ze me le ri te min et mek -
te dir. d. Din le ra ra sı di ya lo ğu ve din le ra ra sı an la yı şı teş vik
eden et ki li prog ram lar için ye ni ve ya pı cı me tot lar ge liş -
tir mek te dir. Söz ge li şi bu amaç lar doğ rul tu sun da ça lı şan
Fi li pin ler den ge len bir ra por açık ça gös ter mek te dir ki Fi-
li pin ler’ de ki ruh ban bi rim le ri, o ye rin Müs lü man âlim-
le riy le or tak bir di ya log fo ru mu kur muş ve bu fo rum,
doğ ru dan Dün ya Ba rış Fe de ras yo nu’ na üye ola rak kü re -
sel bo yut ka zan mış tır.75

Ni te kim pek çok Ka to lik grup (söz ge li şi ye rel Ciz-
vit mer kez le ri, Scar bo ro Ya ban cı Mis yo nu gi bi), ye rel
din men sup la rıy la iyi ce di ya lo ğa gir miş du rum da dır lar.
Her ki li se ku ru mu, ken di ku ru luş pers pek ti fin den di ya -
lo ğa de ği şik kat kı lar sağ la mak ta dır. Ki li se, ay rı ca açık bir
dil le ruh ban ol ma yan Hı ris ti yan la rın da ku rum sal ve ya
ku rum sal ol ma yan bir tarz da, ruh ban la rın ya nın da di ya-
lo ğa ak tif ola rak ka tıl ma la rı nı is te mek te dir. Öy le ki
Hong Kong ’dan ge len bir ra por da ye rel Ka to lik Ki li se si,
“di ğer in san lar la di ya loğ ya par ken İsa Me sih ’in Müj de -
si’ ni açık la mak tan kor kul ma ma sı nı ” bil di rir ken Ni jer -
ya’ da ki ye rel ki li se ise bir çok si ya si ne den den do la yı
res mi ol ma yan di ya log fa a li yet le ri nin nis pe ten da ha ve-

rim li geç ti ği ni ra por ede cek tir. Hat ta Ni jer ya ce ma a ti, bu
tür gayr-ı res mi di ya log fa a li yet le ri yo luy la Müs lü man -
lar la ve ya di ğer ye rel din men sup la rıy la da ha ra hat İncil -
’in özü nü pay laş tık la rı nı açık la mak ta dır.76

Yi ne do kü ma na gö re ye rel Ka to lik ki li se le ri, ay nı
za man da ye ni okul lar aç mak ta ve bu ra lar da fark lı din
men sup la rın öğ re nim gör me le ri ne im kan sağ la mak ta -
dır lar. Öy le ki bu ra ya gi den öğ ren ci ler, İncil ler den ge len
ve rim li de ğer le ri eği tim at mos fe rin de al mak ta dır. Hat ta
bu okul lar, din le ra ra sı di ya lo ğun ki li se nin Hı ris ti yan laş -
tı rı cı mis yo nu nun bir par ça sı ol ma sı ge rek ti ği ni açık ça
gös ter mek te dir ler.77

Top la nan bu bil gi ler ışı ğın da Pa pa II. John Pa ul, 16
Ekim 2003 ta rih li Pos ta ris Gre gis adın da ki ruh ban la rın
gö rev le ri hak kın da ki ha va ri sel tav si ye me sa jıy la da ha ge -
nel ola rak dün ya nın her ye rin de ki pis ko pos la rın, bu lun -
duk la rı böl ge ler de ki fark lı kül tür ler le ya kın di ya loğ la rı nı
sür dür me le ri ni, ba rı şın te si si, ih ti laf la rın or ta dan kal dı -
rıl ma sı ve uyum lu bir ce mi ye tin mey da na gel me si için
di ğer din men sup la rıy la di ya loğ fa a li yet le ri ni kes me me -
le ri ni is ter. Ka to lik okul la rı des tek le me le ri ni ve bu lun -
duk la rı ül ke ler de ki si vil yet ki li ler ve ku rum lar la ya kın
te mas için de ol ma la rı nı sa lık ver mek te dir.78

Ge ne de son za man lar da Ka to lik ruh ban lar gön der -
dik le ri ra por lar da bir çok Ka to li ğin di ya lo ğun, mis yo nun
ve iman la rı nın bir par ça sı ol du ğu nu hat ta di ya log ile
ekü me nizm ara sın da ki far kı ha la tam ola rak kav ra ya ma -
dık la rın dan şika yet eder ler. Ra por la ra gö re, Af ri ka yer-
li le ri ne yö ne lik fi i li mis yo ner ta vır, te mel de pa gan lık tan
vaz ge çir mek olup ide al en kül tü ras yon fik ri, ha la tam
ola rak uy gu la ma mak ta dır.79

Di ya log kon si li (PCID) baş ka nı Fitz ge rald ise bu ko-
nu da ki aka de mik yö ne, ya ni ruh ban la rın for mas yon ka-
zan ma sın da Ka to lik üni ver si te le rin bü yük öne mi ne
par mak bas mak ta dır. Ona gö re söz ge li şi Gre go ri a na
Üni ver si te si’ ne bağ lı Mis yo lo ji Fa kül te si, ruh ban la rın
Ya hu di lik, İslam, Bu dizm, Hin du izm, Çin din le ri ve Ge-
le nek sel Din an la yış la rı ko nu sun da aka de mik prog ram -
la ra olup bu res mi ders ler ay nı za man da mis yo ner
kim lik te ki ruh ban la rın di ya lo ğa gi rer ken iş le ri ni ko lay -
laş tır mak ta dır. Ona gö re tüm Ka to lik üni ver si te le ri de
İsa Me sih ’in bü yük işi ni Din ler Ta ri hi ve in san lı ğın ma -
ne vi ev ri mi bağ la mın da araş tır mak ve onu aka de mik bir
dil le su na bil mek zo run da dır.80

Ka to lik Ki li se si, üni ver si te ler de Din ler Ta ri hin öğ-
re ti mi nin di ya lo ğun iş lev sel ol ma sı için ha ya ti ol du ğu nu
id di a eder. Ki li se ye gö re Din ler Ta ri hi nin te mel ama cı,
di ğer din le ri ob jek tif ola rak an la mak, öte ki din le re say-
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gı da ku sur et me mek, on la ra ina nan lar için de ğer le ri ni
or ta ya çı kar mak, bağ lam sal an lam la rı nı be lir gin leş tir -
mek, di ğer din men sup la rı na sev giy le yakl şmak, on la rın
Ka to lik ima nı nı tam ola rak an la ma sı nı sağ la mak ve bu -
na kar şı lık Ka to lik ima nı nı güç len me si ne bil has sa Ruh-
ban la ra aka de mik kat kı lar da bu lun mak tır. Din ler le il gi li
mis yon te o lo ji üret mek için Din ler Ta ri hi di sip li ni bil-
has sa ge nel an tro po lo ji, her me nö tik, sos yo lo ji ve fe no -
me no lo jiy le in ter di sip li ner iliş ki ler için de ol ma lı dır.81

WCC MİSYO- POLİTİĞİNDE
DİYALOĞA YER ARAMA ÇABALARI

Dün ya Ki li se ler Kon se yi (WCC), da ha ön ce ki kü re sel
Pro tes tan mis yo ner kon fe rans la rı nın ye ri ni al mak üze re
1948’de Ams ter dam’ da ku ru lan ve ço ğun lu ğu Pro tes tan
ki li se le rin oluş tur du ğu ama Rus ya, Ro man ya, Bul ga ris -
tan, Po lon ya, Yu na nis tan ve Kıb rıs Rum Ki li se si gi bi Or-
to doks ki li se le rin de üye si ol du ğu,82 Ka to lik Ki li se si nin
da i mi göz lem ci bu lun dur du ğu, en az Ka to lik ki li se si ka -
dar din le ra ra sı di ya lo ğa önem ve ren kü re sel et ki ye sa hip
bir di ğer Hı ris ti yan ya pı sı dır.83

Dün ya Ki li se ler Kon se yi (WCC), 4- 19 Ha zi ran 1968
ta rih le rin de Up sa la’ da ki IV. ge nel ku rul top lan tı sın da üye
ki li se le rin mo dern çağ da kar şı laş tı ğı prob lem le re çö züm
yol la rı bul ma yı amaç la mış tı. Mis yon ve Evan ge lizm Ça-
lış ma la rı ad lı ko mis yon, ki li se mis yo nu ve Hı ris ti yan laş -
tır ma iş le ri nin ye ni den de ğer len di ril me si ve ak tü el ha le
ge ti ril me si ne da ir ha yatî ka rar lar al mış tır. Bun la rın en
önem li si, ki li se nin öte ki din ler ve ide o lo ji ler le di ya lo ğa
gir me si nin ge rek li li ği ol muş tur.84

WCC, yal nız ca bir se ne son ra 1969 Car tagny top-
lan tı sın da di ya lo ğun Hı ris ti yan laş tı rı cı mis yo ner ta ra fı -
nın ko run ma sı ge rek ti ği ni em ret miş 1970 yı lın da ya pı lan
ilk din le ra ra sı di ya loğ top lan tı sın da ise biz zat ka tı lım cı
En do nez ya lı Müs lü man lar ta ra fın dan, Hı ris ti yan ka tı -
lım cı lar di ya loğ es na sın da giz li ce mis yo ner lik yap tı ğı id-
di a sıy la cid di ola rak suç lan mış tı. Bun dan do la yı
WCC’nin 1977 Chi ang Ma i kon fe ran sın da üye Ki li se ler,
di ya loğ da amaç la nan asıl Hı ris ti yan laş tı rı cı un su run,
zor la di ne çe vir me (pro se li tism) de ğil iman şaha de ti ol-
ma sı ge rek ti ği ne ka rar ver miş tir. An cak ge ne de WCC’ye
üye ba zı ra di kal evan je lik grup lar, 1983’de ki Van co u er
kon fe ran sın da bu gi bi din le ra ra sı kar şı laş ma lar da Hı ris -
ti yan laş tır ma ve mis yo ner yön le ri nin sü rek li ek sik li ğin -
den ya kın mış lar dır.85

Ye ni bin yı la gi rer ken dinî ge le nek le ri (din le ri)
Tan rı’ ya gi den Ma ne vi Yol cu luk lar ola rak gö ren86 WCC,
ön ce lik li iş ola rak mis yon- di ya loğ iliş ki si nin or ta ya çı-
ka rıl ma sı nı sağ la mak ga ye siy le 2000 yı lı için de mer kez

ko mi te si ne bağ lı ola rak ça lı şan bir Din le ra ra sı Di ya loğ
Da nış ma Gru bu oluş tur muş tur. Bu grup ilk top lan tı sı nı
2000 yı lı nın Ni san ayın da Ka hi re’ de yap mış ve her üye,
ken di ül ke si ve ya böl ge si nin din le ra ra sı du ru mu ko nu -
sun da gru ba bil gi sun muş tur. Bu grup ay nı za man da din-
le ra ra sı di ya lo ğun öne mi ve onun gün de mi ko nu sun da
şu önem li ka rar la rı al mış tır: A- Di ya lo ğun gü ve nir li li ği,
iç kin ola rak onu baş la tan la rın ce mi yet te ki gü ven ar tı rı -
cı rol le ri ne bağ lı dır. Sos yo-po li tik şart la ra da ya nan güç
iliş ki le ri sık sık di ya lo ğun gün de mi ni kur ma da ve ta raf -
la rı ta nım la ma da ka rar lı rol oy nar lar. Bu bağ lam da
WCC, di ya lo ğun an la mı, oda ğı ve ön ce lik le ri ko nu sun -
da ki araş tır ma la rı des tek le me li dir. B- Di ya lo ğun ana sa-
ik le ri ve on la rın mis yo ner kim lik le riy le il gi li te mel
so ru lar, üye ki li se ler için ha la ha ya ti önem de ol ma yı sür-
dür mek te dir. Bu yüz den di ya loğ da ya şa na cak ha yal kı-
rık lık la rıy la ka tı lım cı lar da ki şüp he ci lik ay nı öne me
sa hip tir. C- Di ya lo ğun ka tı lım cı la rı nın kül tü rel kim lik -
le ri, ka tı lım cı la rın cin si yet le ri ve mil li en di şe le riy le il-
gi li so run lar, cid di yet le çö zül me li dir. D- Dil, med ya ve
di ğer ile ti şim araç la rın dan fay da lan mak di ya lo ğun gün-
de mi ni be lir le me de ge rek li dir.87 Böy le ce WCC, mey dan
oku yu cu, mo dern kriz le re sev ke di ci dinî ço ğul cu luk or-
ta mın da mis yo ner Hı ris ti yan kim li ğin ko run ma sı nı ve
di ya lo ğa uy gun or tam lar da doğ ru bir şekil de an la yıp, an-
la ta bil me yi üye le ri ne tav si ye et mek te dir.88

Ay nı şekil de WCC’e bağ lı alt bi rim ler olan, Dün ya
Mis yo nu ve Hı ris ti yan laş ma sı Kon fe ran sı ve Din le ra ra -
sı İliş ki ler ve Di ya log Ofi si, 2003- 2004 ta rih le rin de İs-
viç re, Ce nev re’ de or tak la şa dü zen le dik le ri da nış ma
top lan tı la rın dan son ra “Dinî Ço ğul cu luk ve Hı ris ti yan ’ın
Ken di ni An la ma sı ” ad lı çok önem li bir bel ge ya yım la dı.
Bu bel ge, ge nel ola rak ço ğul cu lu ğun mey dan oku ma sı
kar şı sın da Hı ris ti yan inan cı nın te mel bağ lam la rı ı kay-
bet me me si için di ğer din men sup la rıy la ya kın laş ma yı,
ko nu nun pas to ral ve ekü me nik bo yut la rı nı sü rek li ye ni -
le me yi, Tan rı’ nın lüt fe di ci ko nuk se ver li ği nin tüm in san-
la rı ku şat tı ğı ve mut la ka bu ko nuk se ver li ğe on la rın da vet
edil me si ge rek ti ği ve di ya loğ sü reç le rin de ru ha ni bir de-
ği şi min ger çek leş me si için şart la rın oluş tu rul ma sı nı vur-
gu la dı.89

1. WCC’YE MEN SUP MİS YO NE RİN Dİ ĞER İN SAN LAR LA
ÇO ĞUL CU OR TAM LAR DA Kİ KAR ŞI LAŞ MA SI KE SİN LİK LE
“Dİ YA LOĞ YO LUY LA ” OL MA LI DIR.
Ka to lik ini si ya ti fin de baş la yan ve te o lo jik an lam ka zan -
dı rı lan din le ra ra sı di ya log ko nu sun da ku ru lu şun dan iti-
ba ren bir müd det te red düt ge çi ren WCC, ilk ön ce 1968
yı lın da Up sa la’ da dör dün cü sü ya pı lan ge nel ku rul top-
lan tı sın da, bir Hı ris ti ya nın di ğer din le re men sup ve ya
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her han gi bir di ne iman et me yen in san lar la kar şı laş ma sı -
nın ke sin lik le di ya lo ğa da ya lı ol ma sı ge rek ti ği vur gu la -
ya rak ilk kez di ya lo ğu mis yo ner lik ajan da sı na al mış tır.
Bu na gö re öte ki in san lar la ya pı la cak bir di ya log, İsa Me-
sih ’in eş siz olu şu nun red de dil me si ve ya Me sih ’e iman et-
mek ten vaz ge çil me si an la mı na gel me me li dir. Ak si ne
Hı ris ti yan bir kim se, di ya lo ğa gi re rek hem biz zat öte ki
in san lar da ya kın dan şahit lik ede ce ği in san lı ğın Tan rı
kar şı sın da ki za yıf lı ğı nı ve gü na ha düş me si ni pay la şıp ib -
ret ala cak, hem de ki li se nin top lu ma hiz me ti ko nu sun da
bul du ğu ye ni ve mo dern im kan la rı, on lar la or tak kul lan -
ma fır sa tı ya ka la ya cak tır. WCC, bu top lan tı da di ya lo ğun
Hı ris ti yan inan cı na mey dan oku du ğu nu ka bul et mek le
bir lik te, İsa’ nın ge nel de di ya log yön te miy le öte ki ler le
ko nuş tu ğun dan yo la çı ka rak böy le bir kar şı laş ma nın
“kut sal me tin le re uy gun lu ğu nu ” sa vun mak ta dır.90

2. Dİ YA LOĞ, MİS YO NUN İLK SAF HA SI OLUP KAR ŞI
TA RA FI HI RİS Tİ YAN LI ĞA AN LA MA YA HA ZIR LA YAN İLK
ADIM HÜK MÜN DE DİR. 
1970 yı lın da ya yın la nan WCC İcra Ko mi te si bel ge si ne
ba kı lır sa o dö nem de bi le di ya lo ğun mis yon için de ki ye -
ri ha la muğ lak lı ğı nı ko ru mak ta dır. Bel ge ye gö re ger çek
bir din le ra ra sı di ya log, sa de ce di ne dö nü şü (hi da ye ti) ha-
zır la yı cı de ğil ay nı za man da Hı ris ti yan ta ra fın di ğer din
men sup la rı hak kın da ki kor ku su nu ve gü ven siz lik le ri ni
gi de ren bir iliş ki ola rak bir lik te ya şa mı ve bir lik te ha re -
ket et me yi de kap sa yan bir sü reç tir.91 Mis yo ner ler di ya -
lo ğa da ya lı kar şı laş ma lar la da ha faz la mis yo ner
kim lik le ri ni öne çı kar mak bu na gö re ha zır lık yap mak is-
ter ler. Söz ge li şi Or ta do ğu’ da ki mis yo ner ler, di ya lo ğun
ha zır la dı ğı sükûnet li or tam lar da Ki tab-ı Mu kad des ’i
Arap ça’ ya çe vi rir ler ve Tan rı’ nın ya şa yan Ruh ’u nun in-
san la ra il ham edil di ği yer ler olan okul lar, Üni ver si te ler
ve has ta ne ler in şa eder ler.92

3. DİN LE RA RA SI Dİ YA LOĞ, WCC’YE ÜYE (PRO TES TAN VE
OR TO DOKS) Kİ Lİ SE LE RİN SİS TE MA TİK OLA RAK Dİ ĞER
KÜL TÜR LER LE SOS YAL BİR OR TAM DA
KAR ŞI LAŞ TIK LA RI “ŞA HA DE T” Dİ YA LO ĞU DUR. 
WCC, 1971 yı lın da Ad dis Aba ba top lan tı sın da di ya lo ğu
ki li se adı na “ka çı nıl maz bir kar şı laş ma ”, “çok önem li bir
sü re ç” ve “tam bir fır sat lar iliş ki si ” ola rak ta nım la mış tır.
Yi ne bu top lan tı da alı nan ka rar la ra gö re di ya log, sa de ce
ba sit bir soh bet top lan tı sı de ğil, Hı ris ti yan inan cı nın öte-
ki le re gös te ril me si ni sağ la yan can lı bir sü reç tir. Ad dis
Aba ba top lan tı sı na gö re di ya log, in san la rın ço ğul cu ce-
mi yet için de müş te rek men fa at le ri ni ger çek leş ti re bi lir -
ken, Hı ris ti yan inan cı nın öte ki kül tür le re da ha ko lay
nü fuz et me si ni sağ la ya bi lir.93 Bu bağ lam da 1971 Ad dis

Aba ba top lan tı sı, WCC için di ya log yo lun da önem li bir
kav şak nok ta sı dır. Çün kü ni ha yet bu top lan tı da kon sey,
ken di bün ye sin de bir di ya log bi ri mi ni kur ma yı ba şa ra -
bil miş tir.94 Dün ya Ki li se ler Kon se yi’ nin oluş tur du ğu bu
bi ri min amaç la rı şu dört nok ta da top lan mak ta dır: 1- Hı-
ris ti yan la rın öte ki din le re men sup in san lar la di ya log la -
rı nı, ma hal li, böl ge sel ve mil let le ra ra sı ol mak üze re
ge liş tir mek, 2- Tüm üye ki li se le ri, dinî ço ğul cu luk or ta -
mı nın mey dan oku ma la rı na kar şı des tek le mek, 3- Din-
le ra ra sı di ya lo ğun te o lo jik açı dan or ta ya çı ka cak
prob lem le ri ni çö ze cek dü şün ce ler üret mek, 4- Hı ris ti -
yan iman şaha de ti ve ha ya tı için di ya lo ğun ve rim li te za -
hür le ri ni keş fet mek.95

Bu yön de WCC’nin 1977 yı lın da Tay land, Chi ang
Ma i ‘ de yap tı ğı böl ge sel ça lış ma top lan tı sın da ce mi yet,
di ya log, mis yon/Hı ris ti yan laş tır ma ve sen kre tizm gi bi
ko nu la rı ele alın mış bil has sa Hı ris ti yan laş tır ma sü re ci ni
“öte ki ne uy gun bir iman şaha de tin de bu lun ma ” şek lin -
de ye ni den yo rum lan mak is ten miş ti. Bu top lan tı da di-
ya lo ğun ke sin lik le mis yo ner li ğe bir iha net ol ma dı ğı
ak si ne İsa Me sih ’in gü nü müz dün ya sın da ilan ve iti raf
edil di ği uy gun bir yol ve yön tem ol du ğu te yit edil miş tir.
Ay nı yıl WCC’nin Ce nev re’ de yap tı ğı Mer kez Ko mi te
top lan tı sın da ise di ya log ile iman şaha de ti te rim le ri nin
bir bir le riy le çe liş me di ği ve di ya lo ğa gir mek le iman şa-
ha de ti nin de ğe ri nin düş me di ği sa vu nul muş tur.96

WCC, di ya log bi ri mi nin ya yın la dı ğı en önem li di-
ya loğ bel ge si, “Kom şu mun ve Be nim İnan cı m” (My Ne-
igh bo ur’s Fa ith –And Mi ne) ad lı ki tap tır. Bu eser,
Hı ris ti yan la rın sos yal açı dan dinî ço ğul cu lu ğun far kı na
var ma sı nı ve öte ki “din le re ye ni bir yak la şı m” ser gi le ye -
rek on lar la kar şı lık lı iliş ki kur ma la rı na yar dım cı ol mak
is te mek te dir. Ki ta ba gö re Hı ris ti yan lar, kom şu su olan
öte ki din men sup la rı na iman şaha de ti ni yan sıt ma lı; on-
la ra ör nek bir Hı ris ti yan ol ma lı ve böy le ce di ya log or ta -
mın da Hı ris ti yan mis yo nu nu ic ra et me li dir ler.97

Şaha de ti önem se yen WCC, 1983 Van co u ver top-
lan tı sı sı ra sın da “Bö lün müş Bir Dün ya da Şahit li k” (Wit-
nes sing in a Di vi ded World) ad lı bir ra por ha zır la mış ve
şaha det ile di ya log ara sın da kes kin bir ayı rı mın ya pıl -
ma sı na ih ti yaç du yul du ğu nu, bir bir le riy le ya kın iliş ki -
ler ol ma sın rağ men di ya lo ğun ke sin lik le şaha de tin in ka rı
ol ma ma sı nı ak si ne fark lı ger çek lik al gı la ma la rı bağ la -
mın da şaha de ti öte ki le re ta şı ma nın ge rek li ol du ğu nu yi-
ne le miş tir.98 Bu du rum, 1989’da San An to ni o, Te xas’ da ki
WCC’nin mis yon ve evan ge lizm ko nu lu kon fe ran sın da
(The World Con fe ren ce on Mis si on and Evan ge lism)
ben zer bir yak la şım la te yit edil miş tir; “biz ka bul ede riz
ki di ya log, şaha de ti en gel le yip önü ne ge çe mez ama onun



an la mı nı ge niş le tip de rin leş ti re bi lir. Di ya lo ğun ken di
özel ko nu mu ve ya pı cı gö re vi bu lu nur ken ne şaha det le
ne de di nin ila nı ile zıt la şıp ona ra kip ola ma z”.99

So nun da “din le ra ra sı di ya loğ, Hı ris ti yan lı ğa bir da -
vet ve Hı ris ti yan lı ğın açık bir şaha det sü re ci di r” şek lin -
de ki bir öner me yi esas alan WCC, 2002 yı lın da Di ğer
Din Men sup la rıy la Di ya loğ ve İliş ki le ri nin Ana hat la rı
adın da bir bel ge ya yın la mış tır. Bu bel ge, 1979 yı lın da
Chi ang Ma i’ de ya yın la nan ve ay nı is mi ta şı yan ilk bel ge-
nin ye ni len miş ha li dir. Bel ge ye gö re Hı ris ti yan lar, ken-
di le ri ni öte ki le re ifa de eder ken her tür lü muğ lak lık ve
şüp he li ha re ket ten uzak dur ma lı dır. Di ğer din ler, hik-
met, sev gi, şef kat ve gü zel ha yat me saj la rı su nar ken as la
kö tü lük ve gü na ha bağ lı de ğil ler dir. Hı ris ti yan lar geç-
miş te ken di din le ri ni an la tıp ilan eder ken ba zen fe sa da
düş müş ve ken di le ri ni yan lış ta nıt mış ola bi lir ler. An cak
ar tık Hı ris ti yan lar ken di inanç la rı nı di ya loğ or ta mın da
an lat ma lı dır lar. Di ya loğ or ta mın da ki Hı ris ti yan, kar şı ta-
ra fın Hı ris ti yan ol ma sı ümi di ni sü rek li ta şı ma lı, açık bir
pro se li tizm den (zor la di ne çe vir mek ten) ka çın ma lı -
dır.100

Bu na ila ve ola rak tıp kı Ka to lik ler gi bi di ya lo ğu İsa
Me sih ’in müj de si için kur ta rı cı mis yo na hiz met eden bir
araç gö ren WCC, ço ğul cu bir or ta mın ge tir di ği şart lar
çer çe ve sin de, bağ lam sal şart lar gö zün de bu lun du ra rak
sü rek li mis yo nun ye ri ni doğ ru bul mak ge rek ti ği nin al tı -
nı çi zer. Bu na gö re mis yo nun ço ğul cu bir ce mi yet te ki
var lı ğı nın de vam lı sor gu lan ma sı, eğer mis yo nun de vam
ede ce ği ne ina nı lı yor sa ne tür mis yon form la rı nın ka bul
edi le bi lir ol du ğu, han gi le ri nin ise di ya loğ dan uzak laş tı -
ra ca ğı tar tı şıl ma sı şart tır. Bu bağ lam da WCC’ye gö re çağ-
daş Hı ris ti yan mis yon an la yı şın da di ğer din
men sup la rın dan kat kı bek le nip bek len me ye ce ği bi le en
önem li so ru ola rak so ru la bil me li dir.101

Bu saf ha dan son ra WCC’ye bağ lı “Dün ya Mis yo nu,
ve Hı ris ti yan laş tır ma Ko mis yo nu ” ile “Din le ra ra sı İliş ki -
ler Bi ri mi ”, Hı ris ti yan lı ğın di ğer din ler le iliş ki si ni ve bil-
has sa di ya lo ğun mis yo ner yö nü nü or ta ya çı kar mak üze re
2002 yı lın dan iti ba ren or tak la şa ça lış ma lar ya pa rak102 so-
nuç la rı 14- 23 Şubat 2006 ta rih le rin de Bre zil ya, Por to
Aleg re’ de ya pı la cak olan IX. Ge nel Ku rul ’a sun muş lar -
dır. Bu bel ge ler, Bab tist, Or to doks, Pen ta kos tal, Me to -
dist gi bi üye ki li se ler ile ve mis yo ner ler, sis te ma tik
te o loğ lar, te o lo jik eği tim ci ler, ra hip ler ve va iz le rin gö-
rüş le rin den de is ti fa de et miş tir. Bel ge le rin ana te ma sı,
ço ğul cu bir or tam da din dar kim li ğin ko ru na rak Hı ris ti -
yan ko nuk se ver li ği nin gü ven ve ri ci ola rak öte ki le re his-
set ti ril me si dir. Bu na gö re “ko nuk se ver li k” ve “öte ki ni
kom şu gör me bi lin ci ”, te o lo jik açı dan (me se la İbra ni le -

re, 13/2) di ya loğ dan da öte de dir. Bil has sa ak tif ve di na -
mik bir ko nuk se ver lik ile Hı ris ti yan din dar, baş ka la rıy -
la ken di ye me ği ni pay laş mak ta, on la ra ku lak ver mek için
uy gun bir me kan bah şet mek te dir. Hı ris ti yan ko nuk se -
ver li ği, ay nı za man da Tan rı’ nın di ğer mil let ler ara sın da
na sıl fa a li yet te bu lun du ğu nu ev sa hi bi mis yo ne re gös te -
rir ken di ğer in san la rın ken di ni doğ ru ola rak yan sıt ma sı -
na da yar dım cı ola cak tır.103

Bu ko nu da sa de ce WCC’nin din le ra ra sı iliş ki ler bi-
ri mi de ğil Dün ya Mis yo nu ve Hı ris ti yan laş tır ma sı Ko-
mis yo nu (CWME) da ça ba gös ter mek te dir. Di ya loğ
or ta mın da mis yo ner li ğin şaha det ta bi a tı nı be lir le mek is-
te yen CWME ’e gö re ki li se nin Hı ris ti yan laş tı rı cı ve müj -
de ta şı yı cı yön le riy le onun di ğer din men sup la rıy la
di ya lo ğa gir me si ara sın da ki iliş ki ne dir? Kül tür ler ve din-
ler ara sın da ki iliş ki nin, kül tü rel mis yo ner lik yak la şı -
mın da ki ne ti ce le ri ne ler dir? Hı ris ti yan mis yo ner lik
an la yı şı, top lu luk la rın iyi leş ti ril me si ve uz laş tı rıl ma sı na
odak lan dı ğı bir dö nem de di ya lo ğun ne gi bi ya rar la rı bu-
lun mak ta dır? Gi bi te o lo jik so ru lar di ya lo ğun mis yon la
iliş ki si ni be lir le ye bi le cek tir.104

So nuç ta WCC, fark lı din le ri bir bi rin den ayı ran fak-
tör le rin bi lim sel ola rak dü şü nül me si ni, ana me saj la rı ve -
ya ta li me saj la rın be lir len me si ni, ha ki kat ve ha ki kat
id di a la rıy la il gi li fark lı din ler ara sın da ki an la yış la rın be-
lir len me si ni, din le rin ta rih sel ka rak ter le ri nin ve va hiy -
le bağ lan tı la rı nın bi lin me si ni, iman la il gi li ko nu la rın bu
mer ke zi ko nu lar la ba ğı nın bu lun ma sı nı, üye ki li se ler den
is te mek te dir.105

4. DİN LE RA RA SI Dİ YA LOĞ, Kİ Lİ SE’ NİN EKÜ ME NİK
BİR KA RAK TER KA ZAN MA SI NA HİZ MET EDER.
WCC’nin Mer kez Ko mi te si’ nin 1974 ta rih li Ba tı Ber lin
top lan tı sı di ya lo ğu, uzak ta olan la rı ya kın laş tı ran sı ra dan,
ba sit bir ho bi ola rak de ğil, te o lo jik açı dan ekü me nik öne -
me sa hip bir dinî en di şe ola rak de ğer len dir mek te dir.106

Ruh ban la rın pas to ral açı dan ço ğul cu top lum la ra
ha zır lık lı ol ma sı nı, ina nan la rın ise bu na gö re do na nım
ka zan ma sı nı tav si ye eden107 WCC’ye gö re ma ne vi yol-
cu luk lar olan din ler le ekü me nik yol cu luk yap mak mak-
sa dıy la di ya lo ğa gi re rek108 olum lu bir kar şı laş ma lar
ya pan ve ken di kim li ği ni ye ni le şen ki li se, ekü me nik
amaç lar ko nu sun da ye ni yol lar ka za na bi lir. Söz ge li şi, di -
ğer din ler den ve ya di ğer Hı ris ti yan mez hep ler den ge len
mey dan oku ma la rı ka bul et mek le, ki li se ken di mis yo ner
kim li ği ni her an ye ni le yip di na mik tu ta bi lir. Bil has sa As-
ya’ da fa a li yet gös te ren Ka to lik ve Pro tes tan ku rum lar or -
tak bir amaç uğ ru na bir bir le riy le iş bir li ği ne
gi re bil me li dir ler.109
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Ni te kim 10 Ma yıs 2005 ta ri hin de WCC ta ra fın dan
Yu na nis tan, Ati na’ da dü zen le nen Dün ya Mis yo nu ve
Hı ris ti yan laş tır ma Kon fe ran sı’n da or tak iman şaha de ti
ve Me sih’ te ki kur tu lu şun te mi ni için di ğer tüm Hı ris ti -
yan lar la bir lik te or tak bir amaç için bir leş me si çağ rı sı ya-
pıl mış tır. WCC’ye gö re in san lık, hem sos yal hem si ya si
açı dan şehir leş me nin ve kü re sel leş me nin ge tir di ği bir ta -
kım so run lar se be biy le git tik çe ger çek kim li ği ni kay bet -
mek te dir. Bu top lan tı da Yu nan Or to doks Ki li se si adı na
ko nu şan Baş pis ko pos Ag hi os An dre as, Or to doks Ki li se -
si nin dün ya da gö ze çar pan bir mis yo ner li ğin ka rar lı ola-
rak sür dü rül me si ni ve mis yo ner lik sı ra sın da sev gi, şef kat
gi bi hem di ya lo ğun şar tı hem de Hı ris ti yan inan cı nın
kök le rin den olan te o lo jik ön şart lar ke sin lik le ko run ma -
sı ge rek ti ği ni kay de der. Ona gö re sev gi, Me sih ’e ya ban -
cı kal mış in san la rı iyi leş ti re cek ve on la rı Me sih’ le
uz laş tı ra cak en önem li giz li si lah tır. Hiç bir yol ve ki şi,
in san la rı Me sih ’in sev gi sin den ay rı tut ma ma lı dır.

Bu nun ya nın da WCC’nin es ki Ge nel Sek re ter Yar-
dım cı sı Wes ley Ari a ra jah, ço ğul cu or tam lar da ya pı lan
di ya loğ la rın ki li se nin Ökü men olu şu nu teh dit et me me -
si ak si ne ye ni umut lar için onu di na mik tut ma sı ge rek -
ti ği ni tav si ye eder. Ona gö re ki li se ler, di ğer din
men sup la rı nı bir ara ya ge ti rip tek bir in san lık ai le si oluş-
tur mak is ter ken ekü me nik açı dan ba zı mey dan oku yu cu
teh li ke ler le kar şı kar şı ya ka la bi lir ler. Bu en di şe ler ara-
sın dan en önem li si di ya loğ ya kın laş ma la rı nın, ge le nek -
sel ekü me nizm an la yı şı nın önü nü ke se ce ği ve ya onun
ye ri ni alıp Hı ris ti yan la rın bir lik ide a li ni su ya dü şü re ce -
ği sav la rı dır. Ona gö re ço ğul cu luk fik ri, bel ki ya vaş ya -
vaş tüm din le rin ay nı ol du ğu an la yı şı na gö tü re bi le cek ve
bir teh dit ola bi lir ay nı za man da ki li se nin ge le nek sel mis-
yo ner kim li ği ni de ze de le yip ekü me nik mis yo nun ge rek-
siz ol du ğu na hük me de bi le cek tir.110

5. WCC’YE GÖ RE Dİ YA LOĞ, HI RİS Tİ YAN LAŞ TI RI CI
MİS YO NER LİK AN LA YI ŞIY LA ÇE LİŞ MEZ
1968 yı lın da Up sa la’ da dör dün cü sü ya pı lan WCC ge nel
ku rul top lan tı sın da ki yo ğun tar tış ma lar dan son ra or ta ya
çı kan so nu ca gö re di ya log ile dinî açık la ma işi (proc la -
ma ti on) ay nı de ğil dir ve an cak bi ri öte ki ni ta mam la -
mak ta ve böy le ce öte ki in san la ra iman şaha de ti tam
ola rak ger çek leş mek te dir.111 WCC’nin 1975‘de yap tı ğı
Na i ro bi Ge nel Ku ru lu ise di ya log ile mis yon ara sın da ki
iliş ki nin ha la bir prob lem ol du ğu nu gös ter mek te dir. Na i-
ro bi top lan tı sı na gö re mis yon bir amaç tır ve bu amaç,
çok önem li bir mey dan oku ma olan ço ğul cu luk me se le -
si ni gö zar dı et me den ke sin ti siz sür dü rül mek zo run da dır.
Zi ra alı nan ka ra ra gö re ki li se ço ğul cu lu ğu dik ka te al maz -
sa hiç bir işin de ba şa rı ya ula şa maz.112 An cak Av ru pa lı

özel lik le Ku zey Av ru pa ül ke le rin de ki Evan je lik ki li se -
ler, bu top lan tı sı ra sın da di ya log ile mis yo nun uz la şıp uz-
la şa ma ya ca ğı ko nu sun da de rin en di şe ve şüp he
du yu yor lar dı. On lar din le ra ra sı di ya lo ğun, ki li se nin mis-
yo nuy la çe liş ti ği ka nı sı na var mış lar dı. An cak Müs lü -
man lar la bir lik te ya şa yan Hı ris ti yan lar, di ya lo ğun
ya ra rın dan bah set mek tey di ler. On lar için di ya log, di ğer
in san la ra yö ne lik olum suz ta vır la rın ve ya yan lış Hı ris ti -
yan imaj la rı nın dü zel til me si için bir fır sat tır. So nun da
top lan tı da ço ğun luk, di ya lo ğun mis yon la ke sin lik le uz-
la şı için de ol du ğu nu sa vun muş tu. On la ra gö re di ya loğ
te o lo jik de ğil sa de ce sos yo lo jik açı dan meş ru ola bi lir. Zi -
ra di ğer in san lar la gi ri le cek di ya lo ğun tek bir he de fi ol-
ma lı dır o da öte ki le ri Hı ris ti yan laş tır mak için ya kın dan
ta nı mak.113

Bu top lan tı sı ra sın da söz alan WCC’nin di ya loğ so-
rum lu su te o log Stan ley J. Sa mart ha (Ö. 2001) geç miş te
mis yo ner lik te ki su i is ti mal ler ve Hı ris ti yan laş tır ma işin -
de kul la nı lan zor la yı cı me tot lar, gü nü mü zün di ya loğ or-
ta mın da ar tık ge çer li li ği ni yi tir miş tir. Söz ge li şi,
“evan je lik se fe re çık ma k”, “mis yo ner lik stra te ji le ri ”,
“haç lı se fer le ri ”, “Hı ris ti yan ol ma yan top rak la rı iş ga le
yö nel me k” gi bi es ki mis yo ner lik kav ram la rı ar tık gü nü -
müz de İsa Me sih ’in ge tir di ği kur ta rı cı sev gi an la yı şın dan
uzak gö zük mek te dir ve da ha çok as ke ri an lam la rı çağ-
rış tır mak ta dır. Bu nun ya nın da “ula şı la ma yan ve kar şı la -
şı la ma yan mil yar lar ca in sa n” ta bi ri da ha uy gun bir
te rim dir.114 Sa mart ha, es ki mis yo ner lik kav ram la rı nı ye-
ni le me ve ya ye ni den ika me et me im ka nı nı as la meş ru
gör mez. Hat ta Smart ha, es ki mis yo ner lik te o lo ji si ni, sö-
mür ge dö ne min den kal ma, Av ru pa mer kez li, mut lak ki-
li se mer kez li ve ba tı ırk çı lı ğı, kül tü rel ve dinî
üs tün lü ğü nü em po ze eden bir yak la şım ola rak an la mak -
ta dır. Ona gö re in san lar ara sın da ki ba rış ve ada let için
ça lış mak, Pro tes tan mis yon an la yı şı nın pra tik le rin den dir
ve as la İncil ’in müj de siy le çe li şe mez.115

Di ya loğ, mis yo nun ilk saf ha sı ve kar şı ta ra fı Hı ris -
ti yan lı ğa an la ma ya ha zır la yan bir ilk adım dır. WCC, sos-
yal ço ğul cu lu ğun ge rek çe le ri ni Müs lü man lar la di ya lo ğa
gir me nin en önem li fak tö rü ola rak gör mek te dir. Müs lü -
man lar her ba kım dan Hı ris ti yan lık için çok bü yük bir
mey dan oku ma ol ma sı na rağ men, ça ğı mız ya kın laş ma ya
ve sı cak iliş ki le re it mek te dir. Kon se ye gö re bil has sa 11
Ey lül 2001 sal dı rı la rın dan son ra di ya lo ğu des tek le mek
ve iki sos yo lo jik ta raf ara sın da ki kar şı lık lı an la yış ve yar-
dım laş ma da ha bir önem ka zan mış ve bil has sa di ya log
sü re ci, bir lüks de ğil mo dern bir dün ya da, ba rış çıl bir at-
mos fer de ya şa mak için çok ge rek li bir kar şı laş ma ola rak
al gı lan ma ya baş la mış tır.116
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Di ya lo ğu fark lı din ler den olu şan top lum lar da so-
run la rın çö zü mü için ge rek li gö ren WCC, ce mi yet için-
de ki di ya loğ fa a li yet le ri ni ge liş tir mek ve zen gin leş tir mek
üze re, fark lı din men sup la rın dan olu şan bir Genç lik Ma-
sa sı kur muş tur. Bu ma sa, bil has sa İsra il- Fi lis tin, Sri lan -
ka-En do nez ya-Hin dis tan gi bi üç lü ih ti laf için de ki
ül ke le rin men sup la rı nı bir ara ya ge tir mek te dir. Böy le ce
fark lı din le re men sup in san la rın ba rış ve uz la şı için de
bu lun ma la rı nı teş vik et mek te dir.117

2002 yı lın da Di ğer Din ler le Di ya lo ğun Ana Hat la rı
adıy la 1979 ta rih li bel ge si ni ye ni le yen WCC’ye gö re fark -
lı dinî ge le nek le re men sup “kom şu lar la” bir ara ya gel mek
Hı ris ti yan la rın Tan rı önün de ki or tak in san lık kav ra mı nı
an la ma sı nı ko lay laş tı ra bi lir. Böy le ce es ka to lo jik öz lem
olan tüm mil let le rin ba rış için de bir ara ya gel me si ve mah-
lûka tın ye ni den tam ola rak ye ni den ona rıl ma sı ve so nun -
da Tan rı kral lı ğı nın ih ti şa mı be li re bi lir.118

Ne ti ce de WCC için Hı ris ti yan Hı ris ti yan laş ma mis-
yo nu kü re sel bağ lam da ço ğul cu lu ğun mey dan oku ma -
sıy la bir lik te ken di bağ lam sal yak la şım la rın da ra di kal
de ği şim ler yap mak zo run da kal mış tır. Bun dan do la yı Hı-
ris ti yan lar için din le ra ra sı di ya log, ye ni bir mis yon ara-
cı dır. WCC’ye gö re her Hı ris ti yan, bir mis yo ner ola rak,
öte ki dinî ge le nek ler le ye ni iliş ki ler kur mak la İncil ’in
me sa jı na ve Tan rı’ nın tüm in san la rı iyi leş ti rip onar ma sı
mis yo nu na (Mis si o De i), ya ni in sa noğ lu nun da şaha de ti -
nin önü ne ge çen, Tan rı’ nın bir bü tün ola rak alem için-
de ki kur ta rı cı mis yo nu na kat kı sağ la mak ve böy le ce as li
mis yon la rı na sa dık kal mak is te me li dir ler.119

WCC’nin Din le ra ra sı İliş ki ler Ofi si, Pa pa lık Din le -
ra ra sı Di ya log Kon si li ile 12- 16 Ma yıs 2006 ta ri hin de
İtal ya, La ri o na’ da di ya log or ta mın da öte ki in san la rın Hı-
ris ti yan laş ma sı nı ele al mak ve Hı ris ti yan ol ma yan bir ül-
ke de İnci li va az et me nin ana hat la rı nı or ta ya çı kar mak
üze re bir ara ya gel di. Top lan tı so nun da ya yım la nan or -
tak so nuç bil dir ge si ne gö re bir baş ka di ne geç me öz gür -
lü ğü ve ken di inan cı nın pro pa gan da sı nı yap ma
ser best li ği te mel be şe ri hak lar dan dır. Bir ki şi di ğer in-
san la rı ken di inan cı na da vet eder ken onun hak la rı nı ve
dinî du yar lı lı ğı nı ih lal et me me li dir. Bu na ila ve ola rak
öte ki nin hi da ye ti ni ar zu la mak onur kı rı cı say gı sız lı ğa
bü rü nen ta kın tı lar ha li ne dö nüş me me li dir. Bu yüz den
di ya log sü reç le rin de di ne da vet eğer müm kün se bü tün
şef faf lı ğıy la ce re yan et me li hiç bir inanç ku ru mu, ço cuk -
lar ve sa kat lar gi bi teh di de açık ke sim le ri di ne da vet adı -
na hi da yet eme liy le su i is ti mal et me me li dir.120 So nuç ta
WCC için “di ya loğ, mis yo nu önem li bir şekil de göz den
ge çir me yi, Hı ris ti yan inanç la rı nın te mel le ri ni ye ni den
ay dın lat ma yı ge rek ti ri r”.121

6. BU KAR ŞI LAŞ MA, KE SİN LİK LE CE Mİ YET İÇİN DE Kİ BİR
Dİ YA LOĞ OLUP AY NI ZA MAN DA SOS YAL ÇO ĞUL CU LU ĞA
VE Rİ LEN TE O LO JİK BİR YA NIT TIR.
WCC’nin en önem li ve si ka sı, ilk bas kı sı 1979 yı lın da ya-
yım la nan “Ya şa yan İnanç la rın ve İde o lo ji le rin İnsan la -
rıy la Di ya lo ğun Ana hat la rı ” (Gu i de li nes on Di a lo gu e
with Pe op le of Li ving Fa iths and Ide o lo gi es) ad lı eser dir.
Bu eser, te mel di ya log- mis yon iliş ki si ni te o lo jik açı dan
ele ala rak il gi mi zi çek mek te dir. Ce mi yet için de di ya lo -
ğun ele alın dı ğı ve si ka nın gi riş bö lü mün de gü nü müz de
Hı ris ti yan la rın git tik çe ar tan bir oran da öte ki din le re
men sup ki şi ler le ya şa mak zo run da kal dı ğı nı ifa de eder.
Hı ris ti yan lar, in san la rın oluş tur du ğu bu top lum da or tak
bir in san lık mi ra sı na sa hip olur ken on lar dan fark lı bir
me sa jı ken di ara la rın da pay la şır lar. Hı ris ti yan la rın böy -
le bir or tam da hem bir in san hem de Hı ris ti yan ola rak
din dar lık la rı nı ya şa ma la rı ge re kir. Hı ris ti yan lar, İsa Me-
sih ’in bah set ti ği dün yay la uyum lu ol ma ve öte ki le rin hi-
dâye ti ni ümit et me gi bi lu tüf la rın ışı ğın da di ya lo ğa
kat kı da bu lun ma lı dır lar. Böy le ce on lar, di ya log or ta -
mıy la in san lar ara sın da ki ay rı lık la rın, sı nıf la ra bö lün -
me le rin, inanç ih ti laf la rın ve çek tik le ri sı kın tı la rın
ne den le ri ni araş tı ra bi lir ler.122 Bu ki tap, ay nı za man da
Hı ris ti yan la rın öte ki din men sup la rıy la gir dik le ri di ya log
tür le ri ni de ele al mak ta dır. Bu na gö re Hı ris ti yan lar, ço-
ğul cu lu ğun prob lem le ri nin ele alın dı ğı “ha yat di ya lo ğu -
” ve “or ga ni ze li di ya log la ra ” gi re bi lir ler. Or ga ni ze li
di ya log lar üç tür dür; eği tim, ai le, dev let-din gi bi sos yo -
lo jik ko nu la rın ele alın dı ğı di ya log, te o lo jik ve ya fel sefî
prob lem le rin ve ya ko nu la rın ele alın dı ğı aka de mik di-
ya log ve dinî tec rü be le rin ele alın dı ğı ve ya ruh ban la rın
gir di ği ru hanî di ya log.123

Ço ğul cu bir or tam da Hı ris ti yan lar, di ya lo ğa İsa Me-
sih ’e olan tam iman la rın dan do la yı gi rer ler. Di ya log, din-
dar Hı ris ti yan la ra, Me sih ’e olan iman la rı nı tüm dün ya ya
tam ola rak gös ter me fır sa tı nı ve re cek tir. Böy le ce, İsa
Me sih tüm dün ya ya ilan ve iti raf edil miş ola cak tır. So-
nuç ta Hı ris ti yan lar, tüm in san la ra di ya lo ğun sah te bir ta-
raf ta rı de ğil, onun ger çek, kut sal yol cu la rı ol duk la rı nı
gös ter mek is te ye cek ler dir.124

Do la yı sıy la WCC mis yo nu için di ya log, bir be şer
kar şı laş ma sı du ru mu olup ce mi yet le rin var ol ma şar tı nı
ya ni “ce mi ye tin iş lev sel iç kin bir özel li ği ni ” oluş tu rur.
Söz ge li şi en bü yük Pro tes tan mis yo ner ku ru luş la rın dan
The Church Mis si o nary So ci ety ’e gö re ço ğul cu bir ce mi-
yet, ken di öz hü vi ye ti ni an cak Tan rı hal kı na bah şe di len
kut sal re fe rans la rın ışı ğın da bu la bi le ce ği için “ce mi yet -
te ki di ya lo g” ol mak sı zın di ğer in san la ra Hı ris ti yan iman
şaha de ti ni tam yan sıt mak müm kün ol maz. Di ğer in san -
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la rın inanç la rı nı, kül tür ve dü şün ce sis tem le ri ni, en te -
lek tü el ge le nek le ri ni an la ma dık ça mis yo ner lik tam ola-
rak ya pı la maz. Öy le ki ce mi ye ti ni ta nı ma ya yö ne len
mis yo ner le rin ce mi ye tin di lin den an la ma sı ve mis yo -
nun da ce mi ye tin ade ta ete ke mi ğe bü rü nen ha li ol ma sı
için di ya loğ, fark lı yön tem ler ha zır la yı cı bir ön şart ol-
ma lı dır.125

SO NUÇ

Ça ğı mız da Hı ris ti yan lar, Ki li se için de ge liş ti ri len kur ta -
rı cı Tan rı mis yo nu nun, in san lık ai le si ne yö ne lik tek ge-
çer li mis yon ol du ğu fik ri ni ar tık ye ni den göz den
ge çir me ye baş la dı lar. Ro ma Ka to lik Ki li se si için din le ra -
ra sı di ya log, gü nü müz de ki mis yo nun ta mam la yı cı sı ve
vaz ge çil mez par ça sı dır. Bu bağ lam da Af ri ka ve Ok ya -
nus ya için din le ra ra sı di ya lo ğun mis yo-po li tik için de ki
kar şı lı ğı “ge le nek sel mis yo ner yön tem le rin di ya log an la-
yı şıy la yo ğu rup “o kül tü re uy gun ola rak İsa Me sih ’i sun-
mak (en kül tü ras yo na)” mak sa dıy la kar şı laş mak iken,
Müs lü man la rın yo ğun ya şa dı ğı yer ler de için kül tür le ra -
ra sı di ya log, Do ğu As ya için ise ruh ban di ya lo ğu esas
alın mak ta dır. Bu nu ifa eder ken Ka to lik Ki li se si (Ro man
Cu ri a), te o lo jik bağ lam da ki li se nin var lı ğı nı ko ru mak,
güç len dir mek zen gin lik le ri ni öte ki le re bil dir mek ve on-
lar la pay laş mak is ter ler.

Bu nun ya nın da Dün ya Ki li se ler Kon se yi (WCC) ise
“Tan rı’ ya ay rı ay rı var mak is te yen ma ne vi yol cu luk la r”
ola rak gör dü ğü dinî ge le nek ler le di ya lo ğa gir me yi mis-
yo ner lik için iha net ola rak gör mez ve di ğer in san lar la
böy le bir or tam da kar şı laş mak tan te red düt et mez. Di ya -
lo ğun, Tan rı’ nın kur ta rı cı ve lü tuf kar ko nuk se ver li ği ne
tüm in san la rı da vet et me yi amaç la yan mis yon için de iki
te mel aya ğı bu lu nur; “top lum için de di ya lo ğ” ve “kom -
şu ola rak gö rü len öte ki le re yö ne lik mi sa fir per ver lik es-
na sın da iz har edi le cek olan iman şahit li ği ”. Bu yön de
te mel di ya lo jik mo del, sos yo-kül tü rel or tam lar da İsa Me-
sih ’in şah si ye ti, ha ya tı, me saj la rı, ge le ce ği ne da ir oluş tu -
ru lan te o lo ji ye (kris to lo ji ye) uy gun ka za nıl ma sı ge re ken
pas to ral ve ki şi sel dinî an lam lar dır. Bu ba kım dan ekü-
men kim lik te ol ma id di a ve en di şe si ni ta şı yan WCC için
di ya log, ço ğul cu bir ce mi yet te mis yo ne rin bi rin cil ve ha-
yatî ara cı ol ma yı sür dü re cek; din le re ve men sup la rı na
ulaş ma da ve on lar la iliş ki sin de ye ni yol lar keş fet me de
en ge rek li va sı ta ol ma yı ko ru ya cak tır. Da ha açık bir ifa -
de ile din le ra ra sı di ya loğ fa a li yet le ri ay nı za man da Pro-
tes tan ve Or to doks ki li se le rin ge le nek sel mis yon
stra te ji le ri ni ye ri ne ge ti rir ken ye ni ve bağ lam sal yak la -

şım lar or ta ya çı kar mak (mis yo-po li tik) için ge rek li dir.
Bu na gö re “di ya log, mis yon de ğil dir ama mis yon, di ya -
lo ğa uy gun ola bi li r” öner me si, bü tün Hı ris ti yan âle min -
de din le ra ra sı iliş ki le rin, kur ta rı cı ve baş ka la rı nı İsa’ ya
dö nüş tü rü cü mis yo na açı lan ka pı sı nı oluş tu rur. Do la yı -
sıy la din le ra ra sı di ya loğ, gü nü müz or ta mın da hem Ro -
ma Ka to lik Ki li se si hem de Dün ya Ki li se ler Kon se yi için
mo dern çağ da ye ni bir di na mizm le mis yo ner kim li ği ko-
ru mak an la mın da çok önem li bir kav ram ha li ne bü rün -
müş ve öte ki le rin Hı ris ti yan laş ma sı için el zem dir. Bu
yön de öte ki din men sup la rıy la di ya loğ lar da gün dem be-
lir le yi ci va sıf la rı nı ko ru yan Hı ris ti yan lar, te mel ko nu la -
rın Hı ris ti yan öğ re ti le ri ne uy gun ol ma sı için ça ba
gös ter mek ten çe kin mez ler. Bu bo yu tuy la di ya loğ, mis-
yo ner li ğin içe ri ği ni hat ta te mel stra te ji le ri ne yön ver me -
de araç ha li ne dö ner.

Ob jek tif, mu ka ye se ci ve fe no me no lo jik, din sos yo -
lo ji, her me nö tik, din ler te o lo ji si ve din ler ta ri hi gi bi be-
şe ri di sip lin ler den de fay da la nan Hı ris ti yan lar, ge le cek te
di ya lo ğu mis yo ner kim li ğe bü rün müş çok kar ma şık ya-
pı taş la rı na sa hip “Hı ris ti yan kar şı laş ma kül tü rü ” ha li ne
ge tir mek is te ye bi lir ler. Bu nun ya nın da Ro ma Ka to lik Ki-
li se si, Pa pa XVI. Be ne dict ile bir lik te baş la yan “el de ki di-
ya log viz yon la rı mis yo lo ji için de yo ğur ma ve göz den
ge çir me ” dö ne mi ne gi rer ken, öte ki din men sup la rı nın
ya nı sı ra mo dern kül tür ler, se kü le rizm ve ras yo na lizm
ile de di ya lo ğu göz ar dı et mek is te me mek te dir. 

Ne ti ce de Hı ris ti yan la rın di ya lo ğa an tro po lo jik an-
lam lar dan çok, mis yo ner kim lik bul ma ni yet le ri ni üs tün
Ba tı lı kül tü rel araç lar yo luy la da ha et kin ve bas kın ha le
dö nüş tür mek is te me si hat ta da yat ma sı, baş ta öze lik le Ba -
tı ile ta rih sel ve ak tü el iliş ki le ri yo ğun ve çok bo yut lu
olan Müs lü man lar (Türk ler ve Arap lar) ol mak üze re di -
ğer din men sup la rı nı çok cid di bir bi çim de ren ci de ede-
bi le cek bo yut ta dır. Zi ra be şe rin beş du yu su na ve din
man tı ğı na uyu şa bi len her ey lem gi bi di ya lo ğun, çe şit li
sin si ve ya aşikâr mis yo ner ça ba lar la uyum lu ol ma dı ğın -
da ısrar eden ve de rin en di şe du yan Müs lü man lar, ta rih
bo yun ca el le rin de bu lun dur duk la rı “in sa nı mer ke ze
alan, be şe ri fi kir le ri sen tez le yi ci, aşı rı lık la rı tör pü le yi ci
te mel me ka niz ma la  rı nı” bu tür kar şı laş ma sü reç le ri için
de ge liş ti rip ini si ya ti fi ala rak gün dem be lir le yi ci ol ma yı,
ken di dinî kim lik le ri nin te mel ka rak te ris tik le rin den ol-
du ğu nu bil me li, mis yo ner kim li ğe bü rü ne rek su nu lan
her tür lü di ya log ey le mi ne kar şı ha zır lık lı ve ted bir li ol-
ma lı dır lar.
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