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İNANÇ DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU
TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile
gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016” kapsamındaki “Sektörel
Diplomasi Kanalları” altında 21 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan “İnanç Diplomasisi
Çalıştayı”; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” olarak belirlenen
ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif
yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere oldukça verimli
geçmiştir. İlgili uzmanlar, yetkililer, akademisyenler ve STK yöneticilerinin katılımı ile icra edilen
Çalıştay’da öne çıkan tespit ve değerlendirmeler özetle aşağıda derlenmiştir:
1. Din, tarihte gördüğümüz kadarıyla kimi zaman ayrışmaların nedeni olsa da çoğunlukla
kuvvetli bir birleştirici unsur olmuştur.
2. Dinlerin toplumlara etkisi, bölgede nasıl geliştiği ve nasıl bir yapıda olduğuna göre değişik
şekillerde tezahür etmektedir. Örneğin; Avrupa’da Hıristiyanlık her zaman dünya işlerinden
ayrı ve kurumsallaşmış yapılarla varlığını sürdürmüşken, İslam dininin hâkim olduğu
bölgelerde dinî ve dünyevi otoriteler birbirinden kesin bir çizgiyle ayrılmıştır.
3. Modernizasyon çalışmaları, dinin rolünü vicdan işi olarak tanımlayıp kısıtlamaktadır. Ancak
özellikle İslam dininin hâkim olduğu topraklarda din tabanlı çatışmalar, ibadet ve inanç
konularından ziyade muamelatla ilgili olmuştur.
4. Medyada teolojik açıdan üst düzey tartışmalar halka arz edilmektedir. Bu tartışmalar
gelenekte sadece dinî ilimler üzerinde uzman olan şahısların aralarında gerçekleşen
tartışmalardır. Ancak altyapısı buna müsait olmayan insanların karşısına bu tip tartışmaları
çıkarmak sıkıntılı durumlara yol açacaktır.
5. Teolojik tartışmaların çatışma boyutuna taşınmaması gerekir. Bugün Orta Doğu’da
mezhepsel çatışmalar vardır. Türkiye’de de mezhepsel ve yorumlara dayalı tartışmalar
yapılmaktadır. Ancak medyada bu tartışmaların sunulması ile çatışmaların tetiklenmesinden
geri durulmalıdır.

6. Türkiye’de dinî tartışmaların arka planında ekseriyetle belli grup, tarikat veya cemaatlerin
yorumları üzerinden savunuculuğu güdülmektedir. Yani tartışmaların arka planında bir
iktidar çatışması vardır.
7. Diğer din ve mezheplerin ibadethaneleri tanımak maksadıyla ziyaret edilmelidir. Böylece
ayrışma değil kaynaşma gerçekleşir.
8. Üniversiteler ve STK’lar birbirleriyle iletişim ve işbirliği içerisinde olmalıdırlar. Yapacakları
çalışmaların liyakat sahibi ve önyargılardan arınmış kişilerle yürütülmesi gerekmektedir.
Böylece inanç ayrıştırıcı değil birleştirici bir unsur hâline getirilmelidir.
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