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Açıklama 

Württemberg’de Protestan Hıristiyanların ve Müslümanların  
Birlikte Yaşamayı Öğrenmesi 

 
 
24. Mart 2006 tarihinde Württemberg Protestan Bölge Kilise Meclisi,  “Württemberg’de 
İslâm –Birlikte Yaşamayı Öğrenme” konusunda ağırlıklı olarak Hıristiyan ve Müslümanlar 
arasındaki ilişkiyi ele aldı.  
 
Müslümanlar artık sürekli komşularımız olarak kalacaklardır. “Charta Oecumenica”nın  
kabulüyle bölge Kilisemiz,  
 

• ‘Müslümanları hürmetle karşılamayı, 
• ortak meselelerde Müslümanlarla birlikte çalışmayı (Madde 11) 

 
diğer Avrupa kiliseleriyle birlikte ökümen birliktelikte üstlenmiştir. 
 
Meclis, ülkemizdeki Müslümanlarla görüşme sürecini etken olarak birlikte biçimlendirmeyi 
Bölge Klisesi için  kalıcı bir görev olarak görmektedir.  
 
Bu görüşmelerde inancın doğruluğu ile ilgili soru konu dışı bırakılamaz; daha ziyade 
görüşmeler, karşılıklı inanç ifadelerine açık olmalıdır, çünkü  ‘doğruluğunu İsa Mesih’den 
alan, Hıristiyan inancının doğruluğu bilincinde olmadan, gerçek bir görüşme ve gerçek bir 
diyalog olamaz’.1 
 
1. Protestan Hıristiyanlar   olarak biz,   Müslümanlarla olan ilişkilerimizde 

yönlendirmeyi İsa Mesih’de ve İncil’de buluruz. 
 

a) İsa İncil’de Eski Ahit’teki sevme emrini hatırlatır: “Komşunu kendin gibi seveceksin” 
(3.Musa,19,18; Luka 10, 25 ve davamı). 

 
Allah’ın sevgisi nasıl bütün insanlara sınırsız geçerli ise, İsa’nın isteğine göre bizim de 
diğer insanlara yönelmemiz sınırsız ve şartsız olmalıdır. (Matta 5, 43 ve davamı; Luka 
6, 27 ve davamı). 

 
b) İncil bize emrediyor ki: “İçinizdeki umudun nedenini soran herkese hilim ve Allah 

korkusu ile yanıt vermeye her zaman hazır olun...” (1.Petrus 3, 15 ve davamı). 
 
 Birlikte konuştuğumuz zaman bu tek tanrılı iki dinin benzerlikleri ve farklılıkları 
 ortaya çıkar. Beraberliğimiz, tek tanrı inancımız ve bir kutsal  

kitabımızın olması. Farkımız, bizim üçlü teslis tek tanrı inancımız  
ve bunun bütün dünyanın selameti için kendini İsa Mesih şeklinde   
ifşa etmesi, bir de İncil ve Kur’an’ı  farklı anlayışımız. 
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Birlikte olan görevimiz, uzlaşmanın ve barışın yollarını aramak. Aynen Eski Ahit’te, 
“Ve sizi sürmüş olduğum şehrin selametini arayın, ve onun için RAB’be dua edin, 
çünkü onun selameti ile siz de selamet bulursunuz.” (Yeremya 29,7) diye emredildiği 
gibi farklı kültür ve dinden insanların barış içinde birlikte yaşamlarını sağlamak, kilise 
cemaatlerimizin görevlerinden birisidir. 
 

 
2.   Kilise cemaatlerimize şu husularda cesaret veriyoruz:  
 

a) Cemaat üyelerinizi inançları konusunda ehliyetli kişiler olarak, anlaşılacak bir dilde 
konuşacak bir şekilde yetiştirin, 

 
b) Müslüman komşularınızla irtibat kurun, 

 
c) Görüşebilmek  ve karşılıklı bilgilenmek için olanaklar sağlayın, 

 
d) Benzerlik ve farklılıkları araştırın ve konuşun, mesela: Allah hakkında düşünceler, 

insana bakış açısı, siyaset ve inanç ilişkileri, insan hakları, toplumsal hayatın  
biçimlendirilmesi ve sosyal görevlere katılma, 

 
e) Zor konulardan kaçınmayın: mesela, çoğunluğun Müslüman olduğu ülkelerde 

Hıristiyan azınlığın durumu; evrensel sosyal adalet sorunları, Almanya’da dinini 
değiştirenlerin durumları,  

 
f) Kilise cemaatleri ve Müslüman kuruluşlar düzeyinde görüşmeleri teşvik edin, mesela, 

ana okullarındaki irtibatlarda, kadın çalışmalarında, gençlik çalışmalarında veya 
yetişkin eğitiminde, 

 
g) Belediyeleri, okulları ve dernekleri uyum çabalarında destekleyin ve kiliselerle birlikte 

çalışma teklifinde bulunun. 
 
  
 
3.   Kilise bölgelerimize şu tavsiyelerde bulunuyoruz: 
 

a) Hıristiyan-Müslüman ilişkileri sorularında diğer Hıristiyan kiliseleriyle birlikte çalışın, 
 
b) Dinler arası görüşme ve çalışma gurupları oluşturun, 

 
c) Farklı dinlerden oluşan ailelere yardımcı olan bayan ve bay papazlara ruhani 

hizmetlerinde destek olun, 
 
 
4.  Baden Protestan Bölge Kilisesi’nin Müslüman kuruluşlara olan ricalarına biz de 
     katılıyoruz:  
      
     1.  Baden Württemberg Eyaleti’ndeki “İslâm Dindersi” denemesini Müslüman  

 topluluğun desteklemesini rica ediyoruz. Müslüman ailelerin çocuklarına Baden 
Württemberg’de 2006/2007 ders yılından itibaren Almanca olarak verilecek olan İslam 
Dindersi’ne katılmalarına izin vermelerini rica ediyoruz.   
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2. Baden’deki (ve Württemberg’i de ekliyoruz)   Müslüman toplumundan, Almanya’daki 
Müslüman kuruluşların, kamuoyunun, kilislerin ve devletin karşılarında  şimdiye 
kadar olduğundan daha kolay muhatap bulabileceği bir şekilde  birlikte çalışmaları 
hususunda ellerinden geleni yapmalarını rica ediyoruz. 

 
3. Avrupada geniş görüşlü ve mütenevvi bir İslâm kimliği konusunda yürütülen 

tartışmalara, Müslüman toplumların da katılmalarını rica ediyoruz. Buna Anayasadaki 
temel haklara destek olmak da dahildir – özellikle kadın ve kızların hür iradesi, kadın 
ve erkeğin dini açıdan özgürlüğü ve eşitliği -. 

 
      4. Sözde namus adına kızların ve kadınların öldürülmesini Müslüman sorumluların  

nefretle kınamasını ve din adına şiddet kullanılmasını reddetmelerini rica ediyoruz.  
 Böyle açıklamaları bizler alıp başkalarınada yayılmasını sağlarız. 

 
5. Dinlerimiz arasındaki birlik ve ayrılıklar hakkındaki görüşmelere, müslüman 

toplumun davetimize icab etmesini rica ediyoruz.  
 
 
(3. Mayıs 2005 tarihinde “Birbirimizi hürmetle karşılayalım” adı altında protestan Baden 
kilisesi, Kilise Üstmeclisi tarafından yapılan açıklama) 
 
 
5. Teşekkür 
 
Şahsen ve meslek icabı bütün kilise cemaatlarında ve diyalog gruplarında Hıristiyanların ve 
Müslümanların olumlu birlikte yaşamalarını sağlamak için katkıda bulunanlara meclis 
teşekkür ediyor ve devamını rica ediyor. 

 
 
 
  
  
 
 


