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Grußwort 
Mehmet Kol, Religionsattaché, Stuttgart 

Saygı değer Davetliler      

Çalışma bölgemiz olan Baden-Württemberg Eyaletinde ilk defa Rottenburg Katolik Akademi ve  
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ile müşterek çalışmalarımız sonucu gerçekleştirilen bu Seminere ev 
sahipliği yapan söz konusu Akademi yetkililerine teşekkür ediyorum. 

Semavi Dine mensup olan Alman dostlarımızla geliştirmeye çalıştığımız karşılıklı ilişkiler ve diyalog, 
bölgemizde ilk defa  böyle ciddi ve seviyeli bir programa dönüştürülmüştür. Ayrıca bu programın ve 
işbirliğinin geliştirilmesinde katkılarını esirgemeyen Diyanet İşleri Türk İslam birliği (DİTİB) 
yetkililerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu seminere katkı sağlamak üzere konuşmacı ve katılımcı 
olarak iştirak eden tüm davetlilere de candan teşekkürü bir borç biliyorum. 

Bu çalışma bir başlangıçtır. Bulunduğumuz eyalettin “Wüttemberg” Bölgesinde yaklaşık 40 yıldır 
hayatını devam ettiren  313.000 civarın vatandaşımızın içinde bulunduğu topluma  katkı  sağlamaları 
ve  Alman dostlarımızla “Birlikte yaşama  sanatını geliştirmeleri” bakımından bu seminerin  ayrı bir 
önemi vardır. 

Dünya küçülmüştür. İnternet, basın, yayın ve her türlü iletişim ağıyla küçülerek adeta bir kasaba 
haline gelmiştir. Bu nedenle hiç bir kimse dünyada ne olursa olsun bana ne diyemez. Mutlaka dünya 
barışına katkı sağlamak durumundadır. Eğer gemi batma tehlikesi geçirirse içinde kendisinin de 
olduğunu unutmamalıdır.  

İlişkilerin ve diyalogun muhatabı insandır. Dolayısıyla, insanların bir birini tanıması, karşılıklı haklara 
saygı  ilişkileri geliştirecektir. Kim kendini nasıl tanımlıyorsa onu öyle değerlendirmek gerekir. Pratik 
ve teorik anlamda insanların aynı şeyi kabullenmelerinin, beğenmelerinin ve inanmalarının mümkün 
olamayacağı ortadadır. 

Bu nedenle, herkesin Hz. Adem’den geldiği gerçeğinden hareket ederek milyonlarca farklı bedenlerin 
ve farklı yüzlerin olduğu düşünülürse; ayrıca, bir insan olarak, Tanrı’ nın şerefli kıldığı bir varlık 
olunduğu noktasından  hareket edilirse,  ilişkiler daha da güçlenerek devam edecektir. 

Kıymetli Dinleyenler 

Kültürler, inançlar, düşünceler ve teamüllerde farklı noktalar olsa da, asgari müşterekler vardır. 
Özveri ve tahammül gösterilebilecek ortak noktalar vardır. Kültürler arası etkileşim ile oluşan ortak 
noktalar vardır. Bunların tespit edilerek işlerlik kazandırılması gerekir. Bu toplantının bir anlamda söz 
konusu faydayı  sağlayacağı kanısındayız. Değerli konuşmacılar bu konulara şüphesiz değineceklerdir. 

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin göz kamaştırıcı şekilde gelişmesine rağmen sevgi, hoşgörü ve 
insani değerlerin ayni paralellikte gelişme kaydetmediğini üzülerek  müşahede ediyoruz. 

Karşılıklı güven ve samimiyetle  yürütülen ilişkilerin sürdürülmesinde yarar vardır. Bu ilişkilerin 
temel yapısını eleştiri ve üstünlük temasına değil, güven ve özveriye dayandırmak gerekir. 

Karşılıklı diyaloglar kişisel ve kurumsal bazda sürdürülmektedir. Farklı kültürlere ve farklı dinlere 
mensup insanların birlikte yaşadıkları ülkelerde diyalog bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun 
sağlanamaması bazı dini, sosyal ve kültürel problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Semavi Dinlerin ölümsüz ortak mesajlarının ilişkilerin ve diyalogun gelişmesinde önemli rolü vardır. 
Bu hususu biraz açacak olursak;  İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik  arasından inanç ve  ibadet 



Religionen im säkularen Staat 

Stuttgart-Hohenheim, 29.11.–01.12.2004 

Kol: Grußwort 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/041129_kol_grusswort.pdf  
 

2/2 

farklılıkları söz konusu olsa da benzer yönler vardır. Bu üç dine mensup olan insanlar Tanrıya 
inanırlar ve O’ na ibadet ederler. Tanrıya bağlı olarak erdemli ve insani değerlere bağlı bir hayat 
yaşamak zorunda olduklarının bilincinde hareket ederler. İnsanın Ruh ve bedenden ibaret olduğunu 
kabul ederek ruhun ölümsüzlüğüne ve insan için   Ahiret’ de ceza ve mükafatın olduğuna inanırlar. 

İlahi dinler inanç ve düşünce özgürlüğüne önem verir. Yaratanı tanıma ve  O’ a bağlılığı prensip 
edinir. Tüm yaratıklar Yaratan’ dan dolayı sevilir. Kısaca söz konusu dinler,  insanların  ahlakileşmesi 
ve insanileşmesi ilkelerini vaaz eder. 

Bu nedenle, çalışmaların özünde,  siyasi, dini, mezhep, eğilim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapmadan 
toplumun  her kesimine eşit hizmet sunulması ve bu yapılırken kişilerin dinin gereklerini yerine 
getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygılı olunması prensibinden hareket etmek  gerekir. İzlenilen 
yol da budur.  

Gençlerin uyuşturucuya v.s yanlış yollara sürüklenmelerinin ana sebepleri arasında  ruhi problemler ve 
manevi boşluğun doldurulamaması yer almaktadır. Onları hayata bağlayacak, ideal ve sorumluluk 
duygularını geliştirecek ve hayatlarına yön verecek akıl, bilgi ve inancın bir değer olarak hayatlarına 
kazandırılmasında  yarar vardır. 

Bir düşünürün söylediği şu söz çok anlamlıdır: “İnançlarından kopan denetimden çıkar”.  

Kıymetli Misafirler 

Çağımızın en önemli problemlerinden biri sosyal problemlerdir. Bu problemlerin aşılmasında, din ve 
inanç en önemli fonksiyonu yerine getirir. 

İlahi bir dini terörle yan yana koyma probleminin kronik hastalık haline gelmesi, bu dinin 
medeniyet anlamında insanlığın hizmetine sunulmasına zarar vermektedir. Sağlıklı bir diyalogun 
önünü kesmektedir. Bu tip yaklaşımların aşılması lazım. Semavi dinlerin tümü her türlü terörü 
reddeder ve lanetler.  

Bu konuda medyanın, her türlü haberleşme ve iletişim araçlarından bazısının olumsuz ve taraflı 
yaklaşımı da kafaları bulandırmaktadır. Hassas ancak sağlam bir zeminde seyreden ilişkilere ve 
diyaloga zarar vermektedir. 

İlişkilerimizin temelini, meşhur Türk Mutasavvıflarından Yunus Emre’ in: “Yaratılanı hoş gör, 
Yaratandan ötürü”  ve  Hz. Mevlana’ ın : “ Gel. Gel. Ne olursan ol …” sözleriyle işaret ettikleri 
“sevgi ve hoşgörü” oluşturmaktadır. Yaratılan her şey dünyanın güzelliğidir. Yollar aynı kavşakta, 
sular aynı mecrada buluşur.  

Bu seminerin dostluklarımızın geliştirilmesinde önemli bir misyonu yerine getireceği kanaatındayım. 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm davetlilere tekrar teşekkür ediyor  ve saygılar sunuyorum 
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