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Özet
Lambeth Konferanslarý Anglikan kiliselerini bir arada
tutan önemli bir kuruldur. Konferanslara Canterbury
Baþpiskoposu baþkanlýk etmekte ve dünya üzerindeki
Anglikan kiliselerinden temsilciler katýlmaktadýr.
Kilisenin karþýlaþtýðý önemli sorunlar konferansta
tartýþýlmaktadýr. Dini, siyasi ve ekonomik birçok konuda kilisenin tavrý burada þekillenmektedir. Konferanslarda diðer kiliseler ve dinlerle diyalog konusuna geniþ
yer ayrýlmýþtýr. Burada diyalog ile ilgili önemli kararlar
alýnarak Anglikan kiliselerinin mensuplarýna tavsiye
edilmiþtir.

A

nglikan
Kilisesi,
Ýngiltere’nin milli kilisesidir. Günümüzde dünya üzerinde 160’dan fazla
ülkede faaliyet gösteren
Kilise, Ýngiltere’nin kolonilerinde daha sonra da sömürgecilik faaliyetleri ile
dünyanýn deðiþik yerlerine
yayýlmýþtýr. Bu yayýlma ile
beraber yeni kiliselerin uygulamalarýnda farklýlýklar
gözlenmeye baþlamýþtýr.

Özellikle Kanada ve
Amerika’da kilise hýzla büyümüþ, kilisede görev yapan kiþilerin atanmasý, kilise mensuplarýnýn Anglikan
Kilisesi’nin baþý kabul ediAnahtar Kelimeler: Anglikan Kilisesi, Ýngiltere Kilise- len Ýngiliz Kralý’na (veya
si, Lambeth Konferansý, Diyalog, PECUSA.
Kraliçesi’ne) baðlýlýklarý
gibi konularda yaþanan anlaþmazlýklar, merkezi bir
yapýnýn kurulmasýný gerektirmiþtir. Bundan sonra Canterbury Baþpiskoposu’nun
önderliðinde Anglikan Komünyonu01 oluþturulmuþtur.
Lambeth Konferansý Kilise’nin karþýlaþtýðý problemlerin Komünyonun temsilcileri tarafýndan tartýþýlýp karara baðlandýðý ve genellikle 10 yýlda bir yapýlan toplantýlardýr.02 Konferanslarda, Anglikan Kilisesi’nin iç iþleri, kiliselerin uymalarý
gereken kurallar, diðer kiliseler ve dinlerle diyalog gibi konularýn yaný sýra sosyal,
01. Anglikan Komünyonu: Anglikan Kilisesi inancýna mensup kiliselerin oluþturduðu birliðe verilen
genel ad bkz. Colin Podmore, Aspects of Anglican Identity, (London: ChurchHouse Publishing,
2005), s. 26; Mark Chapman, Anglicanism A Very Short Introduction (New York: Oxford
University Press, 2006), ss. 4-5.
02. Bkz. Head, F. W., “Church of England”, The Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed. James
Hastings-John A. Selbie, Part 6, (Montana: Kessinger Publishing, 2003), s. 654; Colin Buchanan,
The A to Z of Anglicanism (Maryland: The Scarecrow Press, 2009), s. 263.
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politik ve güncel konularda kilisesinin
tavrý belirlenmektedir. Bu çerçevede
dünya üzerinde yaþayan yaklaþýk 80
milyon Anglikan Kilisesi mensubunun
dînî inanç, düþünce ve davranýþ yöntemleri Lambeth Konferanslarý’nda ele
alýnmaktadýr.01
Canterbury
Baþpiskoposu’nun
baþkanlýðýnda Lambeth Konferanslarý
düzenlenmektedir. Genellikle her konferansa yeni bir baþpiskopos baþkanlýk
etmiþtir. Bu konudaki istisnalar 1908
ile 1920 konferanslarýna baþkanlýk eden
Randall T. Davidson ve 1948 ile 1958
baþpiskoposu Geoffrey Fisher’dir. Anglikan Komünyonu’na baðlý Ýngiltere
merkezli 38 ve bölgesi olmayan 6 ulusal kilise olmak üzere 44 piskoposluk
bölgesinden davet edilen temsilciler bu
toplantýlara katýlmaktadýr.02 Piskoposlar da hayatlarýnda ancak birkaç konferansa katýlabilmektedir. Ýlk konferans
1867’de son konferans ise 2008’de olmak üzere günümüze kadar toplam 14
konferans düzenlenmiþtir.
Tavsiye nitelikli konferans kararlarýn bir kýsmý kamuoyuna duyurulurken bir kýsmý ise duyurulmamaktadýr.
Konferanslara Ýngiliz hükümet temsilcilerinin yaný sýra uluslar arasý yetkililer de katýlabilmektedir. Örneðin 1998
yýlýndaki konferansa bazý büyükelçiler,
politikacýlar, Uluslararasý Kalkýnma
Bankasý, IMF ve Dünya Bankasý’ndan
yetkililer katýlarak birçok konuda görüþlerini belirtmiþlerdir. Dönemin Ýngiliz Baþbakaný Tony Blair ise “Modern
Hayatta Dinin Rolü” konulu bir konuþ01. Resul dDWDOEDú, “Anglikan Kilisesi ve Günümüz
øQJLOWHUH¶VLQGH Yeri.” (Yayýmlanmamýþ Doktora
Tezi, Ankara hQLYHUVLWHVL SBE, 2011), s. 143.
02. dDWDOEDú, “Anglikan Kilisesi”, ss. 52-53.

ma yaparak anlaþmazlýklarýn çözüm adresi olarak dini göstermiþtir.03
Makalenin konusu Lambeth konferanslarý ve bu konferansta diyalog
ile ilgili alýnan kararlardýr. Konferans
kararlarýnýn incelenmesiyle Anglikan
Kilisesi’nin diðer kiliseler ve dinlerle
diyalog konusundaki tavrýný görmek
mümkün olacaktýr. Ayrýca Lambeth
Konferansý’nýn önemi, bu toplantýlarda
tartýþýlan konular ve Anglikan Kilisesi’ni
meþgul eden temel sorunlar da ortaya
çýkmýþ olacaktýr.
1-Lambeth Konferanslarý ve Genel
Tartýþma Konularý
Lambeth konferanslardan ilki Anglikan Kilisesi içindeki akýmlar sebebiyle04
Kanada piskoposlarýnýn isteði ve Canterbury Baþpiskoposu Charles Thomas
Longley’in daveti ile 1867 yýlýnda toplanmýþtýr.05 Ýngiltere’den 6 üst düzey
piskoposun karþý çýktýðý görüþme için
144 piskoposa davet mektubu gönderilmiþ, ancak konferansa Ýngiltere’den 18,
Ýrlanda’dan 5, Ýskoçya’dan 6, ABD’den
19 ve kolonilerden 28 piskopos olmak
üzere toplam 76 piskopos katýlmýþtýr.
Bu toplantýda oluþan olumlu hava sebebiyle benzer toplantýlar yapýlmaya baþlanmýþtýr.06 Konferansta 13 karar alýn03. Bk. George Carey, Know the Truth: A
Memoir (London: HarperCollins Publishers,
2004), ss. 322–323.
04. Chapman, Anglicanism, s. 114.
05. Massey H. Shepherd-Dale B. Martin,
“Anglicanism”, Encyclopedia of Religion,
Vol:1, Second Edition, Ed. Lindsay Jones,
(New York: Thomson Gale, 2005), s. 352;
Stephen Neill, Anglicanism (London: Penguin
Books, 1958), s. 360; Buchanan, The A to Z of
Anglicanism, s. 262.
06. Bkz. Neill, Anglicanism, ss. 361–362; Carey,
Know the Truth, ss. 314–315; The Study of
Anglicanism (Revised), Ed. Stephen Sykes-
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mýþtýr. Kararlarda dünya üzerinde hýzla
yayýlan Anglikan kiliselerinin inanç birliðinin saðlanmasý, kilisede görev yapan
papazlarýn yaþadýklarý anlaþmazlýklarý
seküler mahkemede aramalarýnýn doðru
olmadýðý ve piskoposlarýn Canterbury
Baþpiskoposu’nun onayýyla atanmasý gerektiði vurgulanmýþtýr. Bununla
beraber dini doktrinlerin alternatifsiz
kabul edilmesi, kolonilerdeki kiliselere
doktrinlerin öðretilmesi ve misyonerlerin özel bir komite tarafýndan atanmasý gerektiði kararlaþtýrýlmýþtýr.01 Bu
ilk konferansta Anglikan kiliselerinin
birliðinin devamýný saðlayacak önemli
adýmlar atýldýðý söylenilebilir.
Ýkinci konferans 1878 yýlýnda yapýlmýþtýr. Archibald Campbell Tait önderliðinde 100 piskoposun katýlýmýyla
gerçekleþen bu konferans sonucunda,
12 karar alýnmýþtýr.02 Bu maddelerden
9’u Anglikan kiliselerinin uygulamalarý,
kilise organizasyonu, ortak çalýþma, bilgilerin paylaþýmý, Ortak Dua Kitabý’nýn
kullanýmý, dua ve kilise mahkemeleri
ile ilgiliyken, 2’si misyonerlik faaliyetlerinde yaþananlar ve 1’i de Chaplin’ler
ile ilgilidir.03 Bu konferansta Anglikan
Komünyonu’nun birliðine zarar verecek
uygulamalarýn sonlandýrýlmasý hedeflenmiþtir.
Üçüncü Konferans 1888 yýlýnda Edward White Benson önderliðinde 145
piskoposun katýlýmýyla gerçekleþmiþtir.04 Konferansta; vaftiz ve evharistiya
John Booty-Jonathan Knight, (London:
Fortress Press, 1998), s. 502.
01. Bk. Resolutions Archive from 1867, Anglican
Communion Office, 2005.
02. Bkz. Neill, Anglicanism, s. 364.
03. Bk. Resolutions Archive from 1878, Anglican
Communion Office, 2005.
04. Neill, Anglicanism, s. 365.

sakramentleri, zina dýþýnda boþanmaya
izin vermeme, çok eþli olanlarýn kiliseye
kabul þartlarý, Pazar gününün önemi,
sosyalizm, göçmenlik, kutsal kitabýn
kurtuluþ için her þeyi içerdiði, kabul
edilen inanç açýklamalarý, yeni kurulan
kiliselerin 39 maddelik din kanununu
kabul etmeleri ve bazý kiliselerle iliþkileri içeren 19 karar alýnmýþtýr.05
Dördüncü konferans 1897 yýlýnda
Frederick Temple baþkanlýðýnda 194
piskoposun katýlýmýyla yapýlmýþtýr.06
Lambeth konferansýnýn gerekliliði,
Müslümanlar arasýnda misyonerlik,
yerel kiliselerin güçlendirilmesi, misyonerlik faaliyetleri, diðer kiliselerle iliþkiler, uluslar arasý tahkim, endüstriyel
iliþkiler, ortak dua kitabýnýn kullanýmý,
bebek vaftizi, kolonilerde kilise okullarýnýn kurulmasý ve adalet gibi birçok konuda 62 karar alýnmýþtýr.07
Lambeth konferanslarý XX. yüzyýlda
daha kapsamlý bir yapýya kavuþmuþtur. Bu dönemdeki konferanslar; 1908,
1920, 1930, 1948, 1958, 1968, 1978,
1988 ve 1998 yýlýnda yapýlmýþtýr.08 Söz
konusu konferanslarda toplam 768 karar alýnmýþtýr. Karar maddelerinin 103’ü
sosyal, 121’i siyasi, 35’i evlilik, 30’u
uluslar arasý iliþkiler, 19’u ekonomi po05. Bk. Resolutions Archive from 1888,
Anglican Communion Office, 2005; Bruce
Kaye, An Introduction to World Anglicanism
(Cambridge: Cambridge University Press,
2008), s. 93.
06. Neill, Anglicanism, s. 365.
07. Kaye,bu yüzyýlda yapýlan 4 konferansta 3’ü
sosyal, 6’sý siyasi ve 98’si kilise ile ilgili olmak
üzere 107 karar alýndýðýný söylemektedir. Bkz.
Kaye, An Introduction to World Anglicanism,
s. 93, Ancak bu yüzyýlda 106 tane konferans
kararý alýnmýþtýr. Bk. Resolutions Archive
from 1897, Anglican Communion Office, 2005.
08. Neill, Anglicanism, ss. 365–367.

-oXUQDO oI )DFXOW\ oI 7KHoOoJ\ oI Bozok 8QLYHUVLW\9RO1X  S

25

5HVXOdDWDOEDû

litikalarý, 17’si Birleþmiþ Milletler, 17’si
silah ticareti, 16’sý ahlak, 15’i insan
haklarý, 12’si aile planlamasý ve doðum
kontrolü, 5’i alkolizm, 5’i çok eþlilik,
4’ü kürtaj, 3’ü zina, 3’ü komünizm ve
2’si ýrk ayrýmý hakkýndadýr. 1998 yýlýndan itibaren ise bazý ülkelerin politik ve
siyasi problemleri ile ilgili kararlar alýnmýþtýr.01

26

Beþinci konferans Randall T. Davidson baþkanlýðýnda 1908 yýlýnda 242
piskoposun katýlýmýyla düzenlenmiþtir.02 Din adamý yetiþtirme, çocuklarýn
eðitimi, din eðitimi, Pazar okulu eðitimi, kilise okullarýnýn komünyonun tüm
bölgelerinde kurulmasý, öðretmenlerin
manevi hayatlarýna dikkat etmesi, öðrencilerin manevi hayata teþvik edilmesi, yerel din adamlarýnýn eðitilmesi,
komünyonun kiliseleri arasýnda iþbirliðinin saðlanmasý, ortak dua kitabýnýn
kullanýmý ve ibadetlerin uygulanýþýnda
dikkat edilecek kurallar ile ilgilidir. Ayrýca evlilik, boþanma, demokratik hareketler, Hristiyanlýðýn toplumsal ilkeleri, iþçi haklarý, afyonun týbbi ihtiyaçlar
haricinde ticaretine sýnýrlandýrma getirilmesi, barýþ, Pazar gününün ibadet
için tatil olmasý ve merkezi danýþma komünyonunun yapýsý hakkýnda kararlar
alýnmýþtýr. Diðer Hristiyan kiliseler ile
komünyonun üyeleri arasýndaki iliþkiler
görüþülmüþ ve toplamda 78 tavsiye kararý yayýnlanmýþtýr.03 Altýncý konferans
Randall T. Davidson baþkanlýðýnda 252
piskoposun katýlýmýyla 1920’de gerçekleþmiþtir.04 Bu konferansta alýnan
01. Kaye, An Introduction to World Anglicanism, s. 93.
02. Neill, Anglicanism, s. 365.
03. Resolutions Archive from 1908, Anglican
Communion Office, 2005.
04. Neill, Anglicanism, s. 365.

kararlar, tüm Hýristiyanlarý içeren bir
mesaja sahiptir.
Çünkü I. Dünya Savaþý’nýn yýkýcý
etkisi tüm insanlýðý ve özellikle Hristiyanlýðý etkilemiþtir. Söz konusu konferansta 80 maddelik tavsiye raporu
hazýrlanmýþ ve Hristiyan birliðine vurgu yapýlmýþtýr.05 Bu maddelerden 8’i
Hristiyanlýk ve uluslar arasý iliþkiler,
23’ü Hýristiyan birliði, 11’i misyonerlikte yaþanan problemler, 9’u kilise ve
çalýþma hayatýnda kadýnýn yeri, 11’i
“ruhçuluk, teosofi ve Hýristiyanlýk bilimi” baþlýðý altýnda bilimin gerekliliði ve
bilimin Hristiyanlýðýn öðretilerine getirdiði eleþtirilere verilen cevaplar, 7’si
evliliðin önemi ve evliliði tehdit eden
cinsel ahlak sorunlarý, 8’i içki yasaðý, iþ
ahlaký ve iþçi haklarý ile ilgili “sosyal ve
endüstriyel sorular”, 2’si Anglikan Danýþma Konseyi (Anglican Consultative
Council (ACC) ve 1’i de yetki alanlarýnýn geliþmesi ile ilgilidir.06 Konferansta
savaþýn yaralarýnýn sarýlmasý, barýþýn temini, uluslar arasý hukukun normlarý ve
milletler cemiyetinin görevleri üzerinde
durulmuþtur.
Yedinci konferans Cosmo Gordon
Lang baþkanlýðýnda 308 piskoposun katýlýmýyla 1930 yýlýnda yapýlmýþtýr.07 75
maddelik tavsiye raporu hazýrlanmýþtýr. Bu maddelerden 8’i Tanrý inancý ile
ilgilidir. 22 maddesi “Hristiyan iletiþiminde akýl ve hayat” baþlýðý altýnda ýrk,
evlilik ve barýþ konularý, 17’si kiliselerin
birliði için yapýlmasý gerekenler, 13’ü
05. Bkz. Kaye, An Introduction to World
Anglicanism, ss. 94–95; Chapman, Anglicanism,
s. 128.
06. Bkz. Resolutions Archive from 1920,
Anglican Communion Office, 2005.
07. Neill, Anglicanism, s. 365.

Bozok hQLYHUVLWHVL ùODKL\DW )DkOWHVL 'HUJLVL  V

/DPEHWK.RQIHUDQVODUÖWDUWÖûPDNRQXODUÖYHGL\DORJ

Anglikan Komünyonu’nun birliðinin
güçlenmesi için çalýþma gerekliliði,01
14’ü kilise idaresi ve 1’i gençlik sorunlarý ile ilgilidir. Ayrýca konferansta savaþ
reddedilmiþ, kadýnlarýn kilisede görev
almasý konusuna deðinilmiþ, kilisede ýrk
ayrýmýna karþý çýkýlmýþ, isteyerek düþük
yapmak iðrenç olarak nitelendirilmiþ ve
doðum kontrolüne kýsmen izin verilmiþtir.02 Ýran kilisesinin misyonerlik faaliyetleri takdir ile karþýlanýrken, birlik
için atýlan adýmlara sempati duyulduðu
belirtilmiþtir.03 Anglikan kilisesinin kurallarýný taþýyan özel bölgelerde birlikteliðin hedeflenmesi gerektiði vurgulanmýþtýr.04 Konferansta Hristiyanlarýn birliði
konusu üzerinde önemle durulmuþtur.

delerde; ortak dua kitabýnýn kullanýmý,
kilise bölgeleri, askere alma, danýþma
konseyi, eðitim, Japon kilisesinin konumu ve kongre gibi farklý konularda olmak üzere 14 karar alýnmýþtýr. Kilisenin
evlilik ile ilgili disiplini hakkýnda 8, vaftiz ve evharistiya sakramentleri ile ilgili
14 ve Çin kilise kanunu ile ilgili 4 karar
alýnmýþtýr. Anglikan ve eski Katolik kiliseler arasýnda birlik kabul edilirken, Irk
ayrýmý reddedildi.06 Ýran’ýn ülkedeki kiliseleri anlayýþla karþýladýðý belirtilmiþ,
buradaki kiliselerin birleþmesi istenmiþtir.07 Amerikan Episkopal08 Kilisesi
(Protestant Episcopal Church in the
United States of America (PECUSA)
ile tam bir uyum içerisinde çalýþma kaSekizinci konferans, 1940 yýlýnda rarý alýnmýþtýr.09 Böylelikle merkezi Ýnyapýlmasý gerekiyorken, II. Dünya Sa- giltere ile Amerika’daki kiliselerin bövaþý sebebiyle 1948 yýlýnda yapýlmýþ- lünmesi engellenmiþtir.
týr.05 Geoffrey Fisher baþkanlýðýnda
Dokuzuncu konferans Geoffrey Fis326 piskoposun katýldýðý bu toplantý her baþkanlýðýnda 310 piskoposun katýgeniþ muhtevalýdýr. 118 maddelik tav- lýmýyla gerçekleþmiþtir. 1958 yýlýndaki
siye kararý alýnmýþtýr. Bu maddelerden bu konferansta “Ýncil” maddesi altýnda
5’i kilise doktrini ve insanlýk ile ilgili, 12, “bir ve evrensel kilise” maddesi al44 maddesi “Kilise ve Modern Dünya” týnda 45,10 “Anglikan Komünyonu’nun
baþlýðý altýnda insan haklarý, savaþ, Fi- misyoner baþvurusu” maddesi altýnda
listin, modernizm, komünizm, eðitim 15, “ortak dua kitabý” baþlýðý altýnda
ve Hýristiyan hayatý gibi birçok konuda
06.Bk. Kaye, An Introduction to World
kararlar içermektedir. Ayrýca diðer HýAnglicanism, s. 96; Resolutions Archive from
1948, Anglican Communion Office, 2005.
ristiyan kiliseler ile birlik konusu üze07.Resolution 64 “The Unity of the Church rinde önemle durulmuþ ve bu konuda
Iran”, Lambeth Conference 1948.
28 karar alýnmýþtýr.
08.Episkopal: Piskoposluk ile yönetilen kilise
Anglikan Komünyonu ile ilgili mad01.Resolution 47 “The Unity of the Church-Unity
Among Anglicans”, Lambeth Conference 1930.
02. Bk. Resolutions Archive from 1930, Anglican
Communion Office, 2005.
03.Resolution 41 “The Unity of the Church - The
Church in Persia”, Lambeth Conference 1930.
04.Resolution 42 “The Unity of the Church Special Areas”, Lambeth Conference 1930.
05.Chapman, Anglicanism, s. 130.

anlamýnda kullanýlan bir tabirdir. Fakat
Anglikan Komünyonu içerisindeki episkopal
tabiri øQJLOL] Kralý’na baðlýlýk yemini etmeyen
kiliseler için kullanýlmaktadýr. Bkz. Podmore,
Aspects of Anglican Identity, ss. 27-28.
09.Resolution 59 “The Unity of the Church
- Faith and Order Statement”, Lambeth
Conference 1948.
10.Bk. Resolutions 13-57 “Church Unity and
the Church Universal”, Lambeth Conference
1958.
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8, “kilise idaresi ve iþgücü” maddesi
altýnda 19, “milletler arasýnda ihtilaflarýn uzlaþmasý” maddesi altýnda 12 ve
“çaðdaþ toplumda aile” maddesi altýnda 20 olmak üzere 131 tavsiye kararý
alýnmýþtýr. Ýncil, insan ile Tanrý arasýndaki iliþkide anahtar görev üstlenir ve
modern dünya ile derinden alakalýdýr.
Ýsa-Mesih, Tanrý’nýn insan için son sözüdür ve onun ýþýðýnda, bilimsel veriler çerçevesinde, Kutsal kitap yeniden
keþfedilmelidir. Ýncil, üniversitelerde ve
okullarda yeni nesle derinlemesine öðretilmelidir.01

28

Kilisenin her üyesi misyonun gereðini yerine getirerek Ýsa-Mesih’in mesajýný tüm insanlýða sunmalýdýr.02 Kiliselerin birliði için atýlan adýmlardan
birisi de ortak dua kitabýnda revizyon
yapýlmasý olmuþtur. Bu faaliyet olumlu karþýlanmýþtýr.03 Kilisenin artan iþ
gücü üzerinde durularak kilisede, kilise
okullarýnda ve misyoner faaliyetlerde
ihtiyaç olan personelin karþýlanmasý
konusu görüþülmüþtür.04 Hristiyan birliðinin saðlanmasý için atýlacak adýmlar
ve Anglikan Komünyonu üyelerinin bu
birlik için dikkat etmesi gereken kurallar üzerinde durulmuþtur.05 Söz konusu
konferansta nükleer silah kullanýlmasýnýn engellenmesi gerektiði ifade edil01.Bk. Resolutions 1-12 “The Bible”, Lambeth
Conference 1958.
02.Resolution 58 “Progress in the Anglican
Communion Missionary Appeal”, Lambeth
Conference 1958.
03.Bkz. Resolutions 73-75 “The Book of
Common Prayer-Prayer Book Revision”,
Lambeth Conference 1958.
04.Bkz. Resolutions 81-99 “Ministries and
Manpower”, Lambeth Conference 1958.
05.Bk. Resolutions 100-111 “The Reconciling
of Conflicts Between and Within Nations”,
Lambeth Conference 1958.

miþtir.06 Konferansta çaðdaþ toplumda
ailenin önemi üzerinde durulmuþ, evlilik, ailenin devamý, aile planlamasý, doðum kontrolü, boþanma, çok eþlilik, evli
çiftlerin ihtiyaçlarý, aile hayatý üzerinde
endüstriyel baskýlar, mülteciler, saðlýk
ve sosyal çalýþanlar ile iþ birliði yapýlarak aile hayatýnýn refahýnýn saðlanmasý
gibi birçok konuda kararlar alýnmýþtýr.07
1968 yýlýndaki onuncu Lambeth
Konferansý, Lambeth Sarayý’nda gerçekleþmeyen ilk konferanstýr. Çünkü
konferansa davet edilen piskopos sayýsýnýn artmasýnýn yaný sýra piskoposlarýn
eþleri ve ilk defa diðer kiliselerden de
gözlemciler davet edilmiþtir. Michael
Ramsey baþkanlýðýnda 462 piskoposun
katýlýmýyla gerçekleþmiþtir. 69 maddelik karar metninde; yaþayan Tanrý inancý, dînî cemaatler, çaðdaþ dua inancý,
savaþ, dünya barýþý, çevre, Hýristiyanlýk
ve diðer inanýþlar, dînî diyalog, sosyal
ve politik deðiþimler, geliþmiþ ülkeler,
koruyucu aile ve evlilik gibi farklý konular görüþülmüþtür.08 Ayrýca kilise
idaresi baþlýðý altýnda 20 maddede laik
sýnýf, gençlerin ve insanlýðýn refahý, kilise görevlileri, kadýnlarýn kilisede görev
almasý ve kilise hayatý ile ilgili kararlar
alýnmýþtýr.09 Anglikan Komünyonu’nun
rolü baþlýðý altýnda 10 maddede Anglikan kilisesinin Avrupa’da, Roma’da,
Cenevre’de ve Latin Amerika’da varlýðý
üzerinde durulmuþtur. Anglikan danýþma konseyinin iþlevleri, Roma’daki
06.Bk.Kaye,AnIntroductiontoWorldAnglicanism,
s. 96.
07.Bk. Resolutions Archive from 1958, Anglican
Communion Office, 2005.
08.Bk. Resolutions 1-23, Lambeth Conference
1968.
09.Bk. Resolutions 24-43 “The Ministry”,
Lambeth Conference 1968.
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Anglikan merkezinin desteklenmesi,
kilise binalarý ve kilisenin bütçesi için
yapýlmasý gerekenler görüþülmüþtür.01
Konferans’ýn en önemli maddeleri
Roma Katolik, Ortodoks, Metodist ve
Anglikan olmayan diðer kiliseler ile iliþkileri düzenleyen kararlarý olmuþtur.02
Bu konuda önemli kararlar alýnmýþtýr.03
Bu konferansta Hristiyan birliði konusu daha da önem kazanmýþtýr. Bunun
asýl sebebinin II. Vatikan Konsili olduðu
söylenilebilir. Roma Katolik Kilisesi’nin
konsil sonrasý diðer kiliselere karþý aldýðý tavýr, Lambeth konferansý kararlarýna
da tesir etmiþtir.
On birinci konferans Donald Coggan baþkanlýðýnda 440 piskoposun katýlýmýyla 1978 yýlýnda yapýlmýþtýr. Daha
spesifik konulara eðilmeye baþlayan
konferansta 37 karar alýnmýþtýr. Özellikle 1974 yýlýnda OPEC’in petrol fiyatlarýna yapmýþ olduðu zam, ABD’nin
Vietnam’a girmesi ve Uganda’da yaþanan terör bu konferansýn kararlarýný
etkilemiþtir.04 Konferans’ta; “Deðiþen
dünya þartlarý” baþlýðý altýnda Ýnsanlýðýn iyiliði ve refahý için dünya liderlerinin ve hükümetlerin yapmasý gerekenler belirtilmiþtir. Þehirleþme ve
ekonomik geliþmeler ile zengin ve fakir
01.Bk. Resolutions 60-69 “The Role of the
Anglican Communion”, Lambeth Conference
1968.
02. David R. Holeton, “Initation”, The Study
of Anglicanism (Revised), Ed. Stephen SykesJohn Booty-Jonathan Knight, (London:
Fortress Press, 1998), ss. 299–300; Anglican/
Roman Catholic Dialogue: The Work of the
Preparatory Commission, Ed. Alan C. ClarkColin Davey, (London: Oxford University
Press, 1974), s. 120.
03. Bk. Resolutions 44-59 “Relations with Other
Churches”, Lambeth Conference 1968.
04. Kaye, An Introduction to World Anglicanism,
ss. 96–97.

arasýndaki gelir uçurumunun arttýðý
belirtilmiþ, bunun önüne geçecek adýmlarýn atýlmasý istenmiþtir. Silahlanma
için yapýlan harcamalar saðlýk ve eðitim
harcamalarýný geçmiþtir. Silah üretimi
ve ticareti sýnýrlandýrýlmalý, silahsýzlanmaya teþvik yapýlmalýdýr. Dünyanýn
kaynaklarý sýnýrlýdýr. Bu sebeple hassas
ekolojik denge korunmalýdýr. Alternatif
enerji kaynaklarýna yönelmeli, atýklarýn
geri dönüþümü saðlanmalý ve hammadde için uygun fiyat belirlenmelidir. Böylelikle Tanrý’nýn koyduðu doðal düzen
korunacaktýr.
Uluslar arasý anlaþmazlýklar için barýþçýl çözümler bulunmalýdýr. “Ýnsan
haklarý” baþlýðý altýnda insan onurunun korunmasý, çalýþma hakký, ibadet
özgürlüðü ve eðitim hakkýnýn verilmesi gerektiði vurgulanmýþtýr. Ýnsani deðerlerin korunmasý için Ýnsan Haklarý
Evrensel Bildirgesine uyulmalý, cinsiyet, inanç ve ýrk ayrýmý yapýlmamalýdýr.
Ekonomik geliþmeler karþýsýnda azýnlýk kültür gruplarýnýn tavrýna da hazýr
olunmalýdýr. “Savaþ ve þiddet” baþlýðý
ile ilgili olarak 1930, 1948 ve 1968 Lambeth konferans kararlarý çerçevesinde
savaþýn ve þiddetin engellenmesi gerektiði, þiddet kullanýmýnýn Ýncil ile çeliþtiði vurgulanmýþtýr. Adalet ve barýþ
için çaba gösterilmelidir. Adalet, barýþ
ve kilisenin yenilenmesi için duaya devam edilmelidir. “Kutsal Ruh ve kilise”,
“kilisenin þifa bakanlýðý” baþlýklarýnýn
yaný sýra “Ýnsani iliþkiler ve cinsellik”
konusunda evlilik, kürtaj, eþcinsellik
gibi konular, Komünyonun iliþkileri,
Anglikan konseyleri, Lambeth konferanslarýnýn gerekliliði ve kilisenin mali
kaynaklarýnýn kullanýmý konularý gö-
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rüþülmüþtür. Ortak misyon, bilgi paylaþýmý, yeni piskoposluklar, piskopos
eðitimi, Dünya Kiliseler Birliði “World
Council of Churches(WCC)” ve diðer kiliselerle iliþkiler, Anglikan-Roma
Katolik Kilisesi Komünyonunun Hýristiyanlarýn birliði için çalýþmalarý “Anglican-Roman Catholic International
Commission (ARCIC)”, Anglikan-Roma Katolik evlilikler, kültürel kimlik ve
daha birçok konuda kararlar alýnmýþtýr.
Konferans’ýn bir önemli baþlýðý da kadýnlarýn kilisede görev almasý konusu
olmuþtur. Ýlkesel kararlar belirlendikten sonra Komünyona baðlý her kilise
bu konudaki uygulamalar için serbest
býrakýlmýþtýr. Ýdam cezasýný uygulamak
kýnanmýþtýr.01 Bu konferans kararlarý
Fransýzcaya, Ýspanyolcaya ve Japoncaya çevrilmiþtir.02

insanýna umut olarak tanýtýlmasý,04 çok
eþlilik, cinsel istismar, AIDS, dünya
barýþý, insan haklarý beyannamesinin
kabulü,05 Aborjin, etnik koreli ve siyahî
kiþilere destek,06 Filistin, Ýran ve Ýslami köktendincilik gibi daha birçok özel
konu görüþülmüþtür.07 Konferansta
evanjelizm (Ýncil’i yaymak) kiliseye verilen en temel görev olarak zikredilmiþtir.
Anglikan Kiliseleri diðer Hristiyanlarla iþbirliði yaparak bu milenyumu
Evanjelizmin on yýlý olmasýný saðlamasý
gerektiði belirtilmiþtir.08 Gençliðin kilise hayatýna katýlmasý için çalýþmalar
yapýlmalýdýr.09 Her bir bölge Anglikan
ibadet normlarýný yerine getirirken kendi kültür yapýlarýna uygun hareket etme
konusunda serbest býrakýlmýþtýr.10 Konferansta tek eþliliðin Tanrý’nýn bir planý olduðu, çok eþli bir kiþinin, Ýncil ve
Anglikan öðretisini kabul etmesi ve tekrar evlenmemeye söz vermesi halinde
vaftiz edilebileceði kararlaþtýrýlmýþtýr.
Kilise, bu kiþilerin eþlerini boþamasý için
zorlamayacak, eþlerini ve çocuklarýný da
tanýyacaktýr. Yerel Anglikan kiliseleri
bu kararý kendi rýzalarý ile kabul etmelidir. ACC ve Anglikan çok eþli bir kiþi
bu konuda diðer çok eþli kiþilerle bilgi

On ikinci konferans 1988 yýlýnda Robert Runcie baþkanlýðýnda 518 piskoposun katýlýmýyla gerçekleþmiþtir. Önceki
konferanslara sadece piskoposlar davet
edilirken, bu konferansa ACC üyeleri ve
tam birleþim saðlanan kiliselerin temsilcileri de davet edilmiþtir. 73 kararýn alýndýðý konferansta, Anglikan Kilisesi ile
Lutheran, Ortodoks, Reform ve Roma
Katolik Kiliseleri arasýndaki iliþkiler
görüþülmüþ, ökümenizm ve dinler arasý 04. Resolution 45 “Mission and Ministry of the
Whole Church”, Lambeth Conference 1988.
diyalog konularýnda kararlar alýnmýþtýr. 05. Resolution 33 “Human Rights”, Lambeth
Conference 1988.
Ayrýca din eðitimi, dinamik misyonerliðe geçilmesi,03 Ýsa-Mesih’in tüm dünya 06. Resolution 31 “Voiceless Minority”,
01. Bkz. Resolutions Archive from 1978,
Anglican Communion Office, 2005.
02. Bkz. W. S. F. Pickering, “Sociology of
Anglicanism”, The Study of Anglicanism
(Revised), Ed. Stephen Sykes-John BootyJonathan Knight, (London: Fortress Press,
1998), s. 414.
03. Resolution 44 “Evangelism in the Anglican
Communion”, Lambeth Conference 1988.

Lambeth Conference 1988.
07. Bkz. Resolutions Archive from 1988,
Anglican Communion Office, 2005; Kaye, An
Introduction to World Anglicanism, s. 97.
08. Resolution 43 “Decade of Evangelism”,
Lambeth Conference 1988.
09. Resolution 48 “Mission to Youth”, Lambeth
Conference 1988.
10. Resolution 47 “Liturgical Freedom”,
Lambeth Conference 1988.
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paylaþmalýdýr.01 Hristiyan inancýna göre
baþkasýnýn arazisini almak mümkün deðildir, bu sebeple savaþ tasvip edilmez.
Adalet olmadan barýþ olmaz. Adaletsiz
sistemler Ýncil’e göre tekrar dönüþtürülmelidir.02
Sovyetlerin dünya barýþýna yapýcý
katkýsý olduðu söylenmiþtir.03 Çocuk
istismarý ve ev içi þiddetin günah olduðu anlatýlmalýdýr.04 Ýslami köktencilik kaygýyla karþýlanmýþ ve temel insan
haklarýna zarar verdiði belirtilmiþtir.
Fundamentalizmin Kuzey Nijerya ve
Sudan’da dînî inanýþlar, yaþayýþ ve
Hristiyan kiliselerinin tahrip olmasýna sebep olduðuna vurgu yapýlmýþtýr.
ACC’nin bu durumu acilen uluslar arasý Ýslam örgütlerine ve BM’ye taþýmasý istenmiþtir.05 Eþcinsellik konusunda 1978’de alýnan kararlara ek olarak
kutsal metinler, bilimsel ve týbbi araþtýrmalar çerçevesinde derinlemesine
araþtýrmalar yapýlmasý istenmiþtir.06
Konferansta tartýþmalara sebep olan
en önemli konu ise kadýnlarýn rahip
olarak atanmasý olmuþtur. Bu konuda
Anglikan Komünyonu’na üye kiliseler
uygulamalar için serbest býrakýlmýþtýr.
Anglikan Komünyonu’nun birliði için
kadýnlarýn atanmasýna saygý duyulmasý ve kadýn piskoposlarýn faaliyetlerinin

sorgulanmamasý istenmiþtir. Ayrýca
atanan kadýn piskoposlarýn atamaya
karþý çýkanlarla diyalog kurmasý, duyarlýlýk ve sabýrla kiliselerin hareket
etmeleri beklenmiþtir.07 Sonraki yýl PECUSA tarafýndan Barbara Harris, ilk
kadýn piskopos olarak takdis edilmiþtir.
Daha sonra Yeni Zelanda’da kadýn piskopos atanmýþtýr. Fakat bu konudaki
tartýþmalar devam etmiþtir. 1992 yýlýnda Anglikan Kilisesi kadýnlarýn rahip
olarak atanmasýna izin vermiþtir. Buna
karþý çýkan bazý Anglikanlar ise Roma
Katolik Kilisesi’ne katýlmýþtýr.08 Kadýnlarýn kilisede görev almasý, Anglikan
Kilisesi’nin Ortodoks kiliseleri diyalogunu olumsuz yönde etkilemektedir.09
Ýlk defa 11 kadýn piskoposun katýldýðý on üçüncü konferans, George Carey
baþkanlýðýnda 749 piskoposun katýlýmýyla 1998 yýlýnda yapýlmýþtýr. Farklý kültürlerde yetiþmiþ Asyalý, Güney
Amerikalý ve Afrikalý piskoposlar da
konferansa ilk defa katýlmýþ ve bu durum konferans kararlarýna etki etmiþtir.10 Söz konusu konferansta 5 baþlýkta
107 karar alýnmýþtýr.

1-Ýnsanlýk ile ilgili kararlar: Ýnsan
haklarý, dini özgürlük ve hoþgörü, çocuk ve kadýn haklarý, yaratýlýþ, çevre,
nükleer silahlar, teknoloji ve etik, ma01. Resolution 26 “Church and Polygamy”, yýn, ötenazi ve uluslar arasý borç ve ekoLambeth Conference 1988.
02. Resolution 27 “War, Violence and Justice”,
Lambeth Conference 1988.
03. Resolution 32 “World Peace”, Lambeth
Conference 1988.
04. Resolution 28 “Sexual Abuse”, Lambeth
Conference 1988.
05. Resolution 61 “Islamic Fundamentalism”,
Lambeth Conference 1988.
06. Resolution 64 “Human Rights for Those
of Homosexual Orientation”, Lambeth
Conference 1988.

07. Resolution 1 “The ordination or consecration
of women to the episcopate”, Lambeth
Conference 1988.
08. John Briggs, “Bugün ve Gelecek”,
Hýristiyanlýk Tarihi, oHY. Sibel Sel-Levent
Kýnran, (øVWDQEXO: Yeni Yaþam Yayýnlarý, 2004),
ss. 666-667.
09. Kaye, An Introduction to World Anglicanism,
s. 162.
10. Bkz. Kaye, An Introduction to World
Anglicanism, s. 94.
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nomik adalet ile ilgilidir.
2-Hayat ve iyi haberler: Misyon,
Anglikan Komünyonu, Ýslami toplumlarda Hýristiyanlýk, Ýran, misyonun geleceði ve gençlik ile ilgili kararlardýr.
3-Çoðulcu Dünya’da inanç: Kutsal
Kitap, iman, inkültürasyon, dînî özgürlük, aile hayatý ve dinler arasý diyalog
gibi konularda alýnan kararlar.
4-Birlik olmak: Diðer kiliseler ile diyalog, Anglikan Komisyonlarý ve ekümenik iliþkiler konularýndaki kararlar.
5-Bölgesel Kararlar: Ýran, Irak, Libya, Angola, Kore, Küba, Kuala Lumpur,
Ortadoðu, Güney Asya, Pakistan ve
Kutsal Topraklar ile ilgili kararlar, Hristiyan-Müslüman Diyaloðu,01 ýrkçýlýk
gibi konular hakkýndaki komisyon raporlarý görüþülmüþtür. Ýran’daki Anglikan kiliselerinin isteklerine olumlu
cevap verilmiþtir.02 Afrika’daki uluslar
arasý silah ticareti konusunda Anglikan
kiliseleri kampanya baþlatarak, buna
engel olmaya çalýþmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.03 Yoksullukla mücadele ve istihdam
saðlama konusu da görüþülmüþtür.04
Lambeth Konferansý 1998 yýlýnda
Anglikan Komünyonu’nun içerisinde eþcinsellik konusunu tartýþmýþ ve
“insanýn cinselliði” baþlýðý altýnda kararlar almýþtýr. Buna göre eþcinsellik
Tanrý’nýn insaný yaratma amacýnýn dýþýnda bir geliþimdir.05 Kutsal Kitap bu
tür bir evliliði onaylamamaktadýr. Kut-

sal Kitap’ta geçen “kadýnla yatar gibi
bir erkekle yatma”06, “bir erkek baþka
bir erkekle cinsel iliþki kurarsa, ikisi de
iðrençlik etmiþ olur”07 ve “…erkekler erkeklerle utanç verici iliþkilere girdiler…
”08 gibi ifadelerde eþcinsellik, günah ve
yasaklanmýþ bir fiil olarak geçmektedir. Kilise’nin tavrý bu yönde olmasýna raðmen sonraki yýllarda bu konuda
anlaþmazlýklar yaþanmýþtýr. PECUSA,
2003 yýlýnda New Hampshire’e eþcinsel Gene Robinson’u piskopos olarak
atamýþ, Kanada Anglikan Kilisesi de
eþcinsel evlilikleri kutsamýþtýr. Bu geliþme Anglikan Kilisesi’ni Hristiyan
dünyasýnda zor durumda býrakmýþtýr.
Anglikan Komünyonu içerisinde de bu
durum anlaþmazlýklara sebep olmuþtur.
17 Mart 2005 tarihli BBC’nin haberine
göre PECUSA, gösterilen tepkiler dolayýsýyla en az bir yýl süre ile eþcinsel
din adamý atamama ve eþcinsel evlilikleri kutsamama kararý almýþ, atamalar
konusunda Ýngiltere merkezli Anglikan
Kilisesi’ne danýþmadýðý için özür dilemiþtir.09 Ancak bu giriþimler sorunun
çözülmesini saðlayamamýþtýr.

On dördüncü konferans 2008 yýlýnda
yapýlmýþtýr. 21. yüzyýlýn ilk konferansý
eþcinsellik konusunda geçmiþ yýllarda yaþanan tartýþmalarýn gölgesinde
toplanmýþtýr. Konferans’a Canterbury
Baþpiskoposu Rowan Williams baþkanlýðýnda 880 piskopos davet edilmiþ,
01.Bk. Carey, Know the Truth, ss. 317–324.
ancak “eþcinsellik” konusundaki görüþ
02. Resolution V.21 “Iran”, Lambeth Conference farklýlýklarýndan dolayý katýlým daha az

1998.
03.Resolution V.28 “Swords into Ploughshares”,
Lambeth Conference 1998.
04.Bk. Resolutions Archive from 1998, Anglican
Communion Office, 2005.
05.Resolution I.10 “Human Sexuality”,
Lambeth Conference 1998.

06. Levililer 18:22.
07. Levililer 20:13.
08. Romalýlar 1:27.
09. http://www.bbc.co.uk/turkish/news/
story/2005/03/050317_anglicans.shtml
(04.01.2013).
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olmuþtur. Konferans Anglikan Kilisesi
ile PECUSA arasýnda sorun oluþturan
eþcinsellik konusuna odaklanmýþtýr.
Ayrýca þu konularda kararlar alýnmýþtýr:
1-Grup Indaba: Konferans öncesi
“Group Lambeth Indaba” adlý komisyon, Anglikan kimliðini güçlendirmek
ve piskoposlarý misyon ile donatmak
konusunda görüþmeler yapmýþtýr. Yapýlan toplantýlarda evanjelizm, sosyal
adalet, ekoloji, kutsal kitap okumalarý,
iklim deðiþikliði, kilise okullarý, çocuklar ve gençler hakkýnda katýlýmcý piskoposlara bilgi verilmiþtir. Komisyonun
çalýþmalarý 2008 Lambeth konferansýnýn ilk kararlarýný oluþturmuþtur.
2-Misyon ve Evanjelizm; Ýncil’i
anlatmanýn, ekümenizme vurgu yapmanýn, kiþilerin hayat boyu din deðiþtirmesine çaðrýda bulunmanýn, global
birlikteliðin ve barýþa katký saðlamanýn
gerekleri üzerinde durulmuþtur.
3-Ýnsan ve sosyal adalet; Tanrý’nýn
krallýðý altýnda sosyal hayatýn yenilenmesi, haksýzlýklarýn giderilmesi ve ibadet hakkýnýn restorasyonu gibi konular
görüþülmüþtür. Dünya üzerinde savaþ
ve doðal felaket sebebiyle sýðýnmacý
konumuna gelen veya eziyet gören kiþilere yardýmcý olmak gerektiði vurgulanmýþtýr. Ayrýca açlýk, fakirlik, cinsiyet
ayrýmcýlýðý, kadýn haklarý, çocuk ölümlerini azaltmak, anne saðlýðýný geliþtirmek,
AIDS, malarya ve diðer hastalýklarla mücadele konularýnda kararlar alýnmýþtýr.
4-Çevre; Dünya hayatýný canlandýrmak için kilise, çevre kuruluþlarý gibi
kutsal kitaptan yola çýkarak çalýþmalar
yapmalýdýr.
5-Ekümenizm: Ýsa-Mesih dünyadan
ayrýlmadan önce takipçilerinden bir ol-

malarýný istemiþtir. Bu sebeple kiliseler
bir olmalýdýr. Anglikan Kilisesi bu çerçevede kendini kutsal Katolik ve apostolik
kilisenin bir parçasý görmekte ve birçok
kilise ile beraber ibadet etmektedir.
6-Diðer Dünya Dinleri ile Ýliþkiler:
Bu konuda 15 karar alýnmýþtýr.
7- Anglikan piskoposlarý, Anglikan
Kimliði.01
8-Ýnsanýn Cinselliði: “eþcinsellik”
konusunda kararlar alýnmýþtýr. Konu
gayet hassastýr. Zira Hristiyanlýðýn
ahlaki öðretileriyle çeliþmektedir. Bu
konu evliliðin doðasýna terstir. Ayrýca Kutsal Kitap’ýn otoritesinin sorgulanmasýna yol açarak, Ýncil mi kültürü
deðiþtiriyor yoksa kültür mü Ýncil’i?
sorusu akla gelmektedir. Anglikan Komünyonu içerisinde konu farklý þekilde
anlaþýlmýþtýr. Bazý yerlerde bir tabu,
bazý yerlerde ise insan hakký olarak görülmüþtür. Özellikle Afrika’daki kiliseler Ýncil’in öðretilerine bakarak bunu
büyük günah görmüþler ve reddetmiþlerdir. Kanada ve Amerika’daki kiliseler
ise bunu insan hakký kabul etmiþlerdir.
Dünya üzerinde de reddeden veya kabul
ederek bu tür evliliklere izin veren devletler bulunmaktadýr. Kanada, Amerika,
Birleþik Krallýk, Meksika, Orta Amerika
ve dünyanýn deðiþik yerlerinde eþcinsellerin Tanrý’nýn çocuklarý kabul edilmesinin olumlu sonuçlarý olmuþtur. Konunun üç boyutu vardýr. Ýlki bu kiþilerin
kiliseye kabulü, ikincisi kilisede devamlarý ve üçüncüsü din adamý olarak atanmalarýdýr.
Lambeth 1998 Resolution 1.10 bu
konudaki geleneksel duruþun ve duyarlý
01. http://www.lambethconference.org/
resolutions/2008/(04.01.2013).
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dinlemenin bir kararýdýr. 2008’deki konferans öncesi Indaba Gruplarý, “Piskopos ve eþcinsellik” konusunu görüþmüþ
ve bu tür kiþilerin dinlenilmesini önermiþlerdir. ACC ise 1976’da kadýnlarýn
papazlýða atanmasý konusunda; “ilk
yüzyýlda olduðu gibi Kutsal Ruh’un
birbirimizi dinleme konusunda baský
yaptýðýný söylemeliyiz. Yeni fikirlerin
samimice söylenmesini Ýncil’in bize
yeni olan uygulamalarýný acý olsa da
kabul etmeliyiz” demiþtir. Hristiyanlar
bulunduklarý yerlerde adaletli olmalý,
alçakgönüllülük ve cömertlikle insanlarý kucaklamalýdýr. Tanrý insaný yargýlamaktan alýkoymuþtur. Bu yüzden
dýþlayýcý olunmamalýdýr. Eþcinsellerin
bulunduðu bir çevreye atanan misyoner
papaz, onlarla uzlaþmalýdýr. Ýnsanlar
Ýncil’i dikkatlice çalýþarak ve dua ederek bir karar vermiþlerdir. Eþcinsel insanlar merhametle karþýlanmalýdýr. Bu
insanlarý incitecek davranýþ ve sözlerden kaçýnýlmalýdýr. Nasýl ki Komünyon
“çoklu evlilik” konusunun yerel olarak
ele alýnmasý yönünde karar almýþtýr.
Ayný þekilde eþcinselliði ele almalý ve
evrensel bir standart geliþtirmelidir.
PECUSA’nýn eþcinsel din adamý atamasý, Anglikan Komünyonu’nun birliðine zarar vermiþ ve kilisenin itibarýný
zedelemiþtir. Bununla da kalmamýþ
ökümenik ve dinler arasý iliþkiler zarar
görmüþ, misyonerlikte ortaklýklar bozulmuþ, Lambeth konferansý kararlarýnýn onuru zedelenmiþ, bazý yerlerde
“gey kilise” denilerek aþaðýlanmýþ ve
üye kaybetmiþtir. PECUSA’nýn piþmanlýk ifade etmesine ek olarak Anglikan Komünyonu’nun birbirine güven
iliþkileri geliþtirilmelidir. PECUSA’nýn

papazlarý yaptýklarýnýn olumsuz sonuçlarýný kavrayamadýklarýndan dolayý
özür beyanlarý olmuþtur. Yaþananlara
bakarak Komünyon Ýncil’den hareketle bazý mümkün yollar olduðunu kabul
etmiþtir. “Bu kiþiler, kiliseye kabul edilmeyebilir, Tanrý’nýn bu kiþilerin davranýþlarýný deðiþtirmesi beklenebilir veya
daha çok dinleyerek kimse kaybetmemeli Ýsa’da geliþmelidir” diyerek çözüm
yollarýný göstermiþtir.01
9-Kutsal Kitaplar: Eþcinsellik konusundaki tartýþmalar Komünyon’un
Kutsal Kitap’ýn anlaþýlmasý konusunda
kararlar alýnmasýný gerekli kýlmýþtýr.
10-Anglikan Anlaþmasý (St. Andrew’s
Taslaðý) birlik Ýsa merkezli olmalýdýr.
11-Windsor Süreci: Komünyon’un
enstrümanlarý; Canterbury Baþpiskoposu, Lambeth Konferansý, ACC ve
Baþpiskoposlar Toplantýsý Primates
Meeting (PM)’dir. Eþcinsellerin kilisede görev almasý ve kutsanmasý konularýnda orta bir yol bulunmalýdýr.
12-Beraberlik Ýfadeleri: Nasýl ki
vücudun bir uzvu zarar gördüðünde tüm vücut etkilenir. Anglikan
Komünyonu’nun birliði için çalýþýlmalýdýr. Dünya üzerindeki kilise ve Hristiyanlarýn durumlarý ve onlarla birliktelik
saðlanmalýdýr. Teþekkür ifadeleri ile
konferans tamamlanmýþtýr.02
2-Lambeth Konferanslarýnda Diyalog
Anglikan Kilisesi, “dialogue” kelimesinin Yunancada Tanrý’nýn kelimesi
anlamýna geldiðini belirtmekte ve bu
sebeple diyaloðu diðer inanýþtan olanla01. Resolution H “Human Sexuality”, Lambeth
Conference 2008.
02.
http://www.lambethconference.org/
resolutions/2008/ (04.01.2013).
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ra Tanrý’nýn mesajýný ulaþtýrmak olarak
görmektedir. Diyalog, çatýþma demek
deðildir. Birbirine karþýlýklý güveni, diðer inanç mensuplarýný anlamayý gerektirir. Etkili ve anlamlý bir diyalog, nezaket, dürüstlük ve bütünlüðün olduðu bir
yerde gerçekleþir. Hristiyanlýkta bunlarýn hepsi aktif olarak yaþanmaktadýr.01
Anglikan Kilisesi, diðer inanç mensuplarý ile diyaloða girmeyi, karþýlýklý
saygýyý artýrmak için bir fýrsat ve farklý ya da ortak sahip olunan doðrularý
keþfetmenin bir yolu olarak görmektedir. Diyalog, Kutsal Ruh’un gücüyle
Ýsa-Mesih’in kiliseyle olduðuna inançla þahitlik etmektir. Anglikan Kilisesi
mensuplarý inançlarýnýn daha iyi öðretilmesini saðlamak için hizmet, diyalog
ve þahitlikle kendini donatmalý ve en az
bir tane baþka dinin öðreti ve uygulamalarýný öðrenmelidir.02 Kilise, diyalog
yerine “görüþme” kelimesinin kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý görüþündedir. Diyaloðun baþlýca ilkesi misafirperverliktir ve bu kavram birbirini kalpten
sevmek anlamýna gelir. Bir piskoposun
dediði gibi: “diyalog kýrýlabilir ama misafirperverlik asla”.03
Ýncil inancýna göre diðer inanýþlarla
düþünce ve tecrübe paylaþýmý bir zorunluluktur. Kutsal ruhun yaþanmasý,
Tanrý’nýn sevgisinin ve gerçeðin anlatýlmasý bu surette olur.04 Diyalog karþýlýklý
sevgi, saygý ve güven anlayýþýna baðlýdýr. Ancak bu tür bir diyalog evanjelizm
01. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
02. Resolution III.11 “Religious Freedom”,
Lambeth Conference 1998.
03. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
04. Resolution 37 “Other Faiths: Gospel and
Dialogue”, Lambeth Conference 1978.

yerine geçmez. Bu faaliyet farklý dinden
insanlarýn beraber dini özgürlük, sosyal
adalet ve barýþ içerisinde yaþamasýna
katký saðlar.05
Anglikan Kilisesi, Ýsa’nýn misyonu ve
emri gereði Hýristiyan kiliseleri, insanlýðýn birliðine katký saðlayacak olumlu
çabalar içerisinde olmasý gerektiðini
söylemektedir. Ekonomik, siyasi ve ahlaki konularda diðer inanýþlarla iþbirliði
yapýlmasý gerekmektedir. Diðer dinlerin
yaný sýra inançsýzlýk konusu da araþtýrmalýdýr.06 Anglikan Kilisesi personel ve
para ile Dünya Kiliseler Birliði (WCC)
tarafýndan yürütülen dinler arasý diyalog faaliyetlerinin yaný sýra Marksist ve
dinsizlerle diyaloðu desteklemektedir.07
Diyalog daha geniþ ortak konularýn artýrýlmasý için devam etmelidir. Piskoposlar, insanlýðýn karþýlaþtýðý baþlýca
problemleri; AIDS, HIV, malarya, açlýk
ve susuzluk gibi konularý insanýn iyiliði
için ele almýþtýr. Diðer din topluluklarý
ile bu konularda yararlý iþler yapmak
için çalýþýlmalýdýr. Bu çalýþmalar neticesinde dünya çapýndaki inançlar arasýnda
diyalog da artmýþ olacaktýr.08
Anglikan Kilisesi dînî faaliyetlerin
özgür olmasýný,09 baþta Hýristiyanlýk
olmak üzere tüm din topluluklarýnýn,
bulunduklarý ülkelerde ruhi, ahlaki ve
maddi kaynaklarýný geliþtirebilmesini,
herkesin düþünce özgürlüðünün ga05. Resolution 20 “Inter-faith Dialogue”,
Lambeth Conference 1988.
06. Resolution 11 “Christianity and Other
Faiths”, Lambeth Conference 1968.
07. Bkz. Resolution 12 “Religious Dialogue”,
Lambeth Conference 1968.
08. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
09. Resolution 23 “Freedom of Religious
Activity”, Lambeth Conference 1988.
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ranti edilmesini, kiþilerin vicdanýný ve
dinini tam bir hak olarak koruyabilmesi gerektiðini kabul eder. Dînî topluluklarýn liderlerinin ise toplumlarýna
ulaþabilmesinin saðlanmasý gerektiðini
söyler. Buna göre Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesinde
belirtildiði gibi insanlarýn dînî inançlarýný yaþamasýný saðlamak da devletin görevidir.01 Bütün inanýþlarýn hayatlarýný
istedikleri gibi yaþama ve ibadet etme
hakkýna saygý duyulmalýdýr. Ayrýca din
deðiþtirme özgürlüðünün de dünyanýn
her tarafýnda yayýlmasý için iyi niyetli
tüm insanlarla iþbirliði içerisinde çalýþýlmalýdýr. Ýnançlarý yüzünden iþkence
gören insanlarýn yanýnda olunmalýdýr.02
Dünya üzerinde Hristiyanlarýn azýnlýkta olduðu, aktif ayrýmcýlýk gördüðü
ve kiliselerin baský altýnda olduðu yerlerdeki Anglikan Kiliseleri desteklenmelidir. Anglikan Komünyonu bu tür
yerlerde insan haklarý ihlallerine ve ayrýmcýlýða karþý çýkmalýdýr.03 Kilise, özellikle Ýslam ülkelerindeki azýnlýk Hýristiyanlarýn ibadet, Ýncil öðretimi ve dini
hayatlarý hakkýnda endiþe etmektedir.04
Bu sebeple bireylerin din deðiþtirme
hürriyetlerinin, insan haklarý çerçevesinde olduðu tüm ülkelerde savunulmalýdýr. Bazý laik toplumlarda dinin sadece
bir kültür olarak algýlanmasýna ise karþý
çýkýlmalýdýr. Ayrýca yerel kiliseler, Hris-

tiyanlýðýn sadece batý dini olmadýðýný
göstermelidir.05
2.1.Diðer Hristiyanlar ile diyalog
Anglikan Kilisesi diðer kiliselerle
iliþkilerinde tüm Hýristiyanlarýn birliði
prensibini benimsemiþtir. Bu baðlamda iliþkilerini ayrýlýklara göre deðil, ortak inanç ve asgari müþterekler üzerine
kurmaktadýr. Bunun en önemli delili
kiliselerin birliðine dair kabul edilen
“Lambeth Quadrilateral” belgesidir.
PECUSA papazý William Reed
Huntington 1870’de “Kilise Düþüncesi, Kilise Birliði için bir Makale (The
Church Idea, An Essay Toward Unity)”
adlý kitabýnda kiliselerin birliði için 4 temel unsura deðinmiþtir. Onun kitabýnda ortaya koyduðu prensipler 1886’da
Chicago’da gerçekleþtirilen Amerikan
Kiliseleri Genel Toplantýsý’nda onaylanmýþtýr. Bazý deðiþiklikler yapýlarak
1888 Lambeth Konferansý’nda “home
reunion” komitesince kabul edilmiþtir.
Buna göre 1-kutsal metinler kurtuluþ
için gereken her þeyi ihtiva eder 2-Ýznik Kredosu Hristiyan inancýnýn yeterli
ifadesidir 3-Vaftiz ve Evharistiya sakramentleri Ýsa-Mesih tarafýndan kurulmuþtur. 4-Piskoposluk sistemi yerel kiliselerce uygulanmalýdýr. Bu 4 ana ilke
çerçevesinde kiliselerin birliðinin saðlanmasý mümkündür.06 Böylelikle Anglikan Kilisesi, Hristiyan birliðini saðlamak için ilk adým atan kilise olmuþtur.
01.Bk. Resolution I.2 “Religious Freedom and
Tolerance”,LambethConference1998;Resolution
1888 yýlýndan sonraki konferanslar23 “Freedom of Religious Activity”, Lambeth da da birlik konusuna deðinilmiþtir.07
Conference 1988.
02.Resolution III.11 “Religious Freedom”,
Lambeth Conference 1998.
03.Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
04.Bkz. Resolution 23 “Freedom of Religious
Activity”, Lambeth Conference 1988.

05.Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
06.Neill, Anglicanism, s. 368.
07.Bkz. Resolutions 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26 “Reunion of Christendom”, Lambeth
Conference 1920.
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Ve bu konuda yapýlanlar memnuniyetle
karþýlanmýþtýr.01 1948’deki konferans bu
konuda dönüm noktasý olmuþtur. Konferansta Tanrý’nýn ihtiþamýný her yere
yaymak, þeytanla savaþmak ve Ýsa’nýn
þahitliðini yapmak kilisenin temel görevi olduðu ve farklýlýklara raðmen kiliselerin birliðinin saðlanmasý gerektiði
üzerinde durulmuþtur.02 “Birliði saðlamak ve Ýsa’ya hizmet için tüm Hristiyanlar dost ilan edilmesi” kararý alýnmýþtýr.03 Bundan sonra Ýskoçya Kilisesi
ile 1932’de baþlayan fakat 1934’te askýya alýnan iliþkilerin yeniden baþlatýlmasý
tavsiye edilmiþtir.04 Ýngiltere’deki evanjelik baðýmsýz kiliselerin temsilcileri ile
Canterbury baþpiskoposu arasýndaki
görüþmelerin yeniden baþlatýlmasý istenmiþtir.05
Hýristiyan birliðinin saðlanmasý için
1968’deki konferansta önemli kararlar
alýnmýþtýr. Bunlardan birisi Anglikan olmayanlarýn Anglikan kiliselerinde evharistiya sakramentine katýlabilmesidir.06
Fakat sakramente katýlmak için Ýznik
konsili kararlarýný kabul etme þartý getirilmiþtir.07 Birlikte çalýþma konusunda
01.Resolution 31 “The Unity of the Church”,
Lambeth Conference 1930.
02.Resolution 50 “The Unity of the ChurchCo-operation in Christian Action”, Lambeth
Conference 1948.
03.Resolution 56 “The Unity of the ChurchFurther Approaches to Reunion”, Lambeth
Conference 1948.
04.Resolution 60 “The Unity of the Church-The
Church of Scotland”, Lambeth Conference
1948.
05.Resolution 61 “The Unity of the ChurchThe Evangelical Free Churches of England”,
Lambeth Conference 1948.
06.Resolution 45 “Relations with Other
Churches-Admission of Non-Anglicans”,
Lambeth Conference 1968.
07. Bu karar oylamasýnda 351: Evet, 75: Hayýr
denmiþtir. Bkz. Resolution 46 “Relations with

ise çekimser kalanlar olmuþtur.08 Yine
bu konferansta Anglikan komünyonu
ve diðer kiliselerle iliþkiler konusunda
“meslektaþlýk” ilkesi yönlendirici bir
prensip olarak benimsenmesi,09 Diðer
kiliselerle birliðin saðlanýlmasý, ökümenik hayat ve hareket için dikkatli olunmasý, WCC ile beraber hareket edilmesi
ve evrensel bir konsey kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.10 Hristiyan birliðinin
geliþmesi için 1988’deki konferansta
yerel düzeyde birlikteliðin saðlanmasý
gerektiði vurgulanmýþ, kiliselerin ikili
ve çoklu görüþmeler yapmasý, kiliseler arasýnda dostluk, ibadet, misyon ve
hareket konularýnda ortaklýðýn tesisi istenmiþtir.11 Ayrýca birleþik eðitim deneyimlerinin artýrýlmasý, ekümenik teoloji
ve kateþizmin güçlendirilmesi,12 inanç
birliði, dua paylaþýmý, ortak ibadet, pastoral iþler ve misyon konularýnda karþýlýklý uzlaþmanýn saðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.13 Bazý bölgelerde Metodist,
Reform ve diðer kiliselerle anlaþmadan
geri çekilmenin doðru olmadýðý belirtilmiþ ve bir komisyon kurularak birlikteliði saðlayacak çalýþmalar yapýlmasý
Other Churches-Anglicans Communicating
in”, Lambeth Conference 1968.
08.Bu kararý 341 kiþi onaylarken, 87 kiþi
reddetmiþtir. Bkz. Resolution 47 “Relations
with Other Churches-Reciprocal Acts of”,
Lambeth Conference 1968.
09.Resolution 55 “Relations with Other
Churches - Collegiality”, Lambeth Conference
1968.
10. Resolution44“Relationswith OtherChurchesRenewal in Unity”, Lambeth Conference 1968.
11. Resolution 15 “Local Ecumenism”, Lambeth
Conference 1988.
12. Resolution 16 “Theological Education”,
Lambeth Conference 1988.
13. Resolution 17 “Steps Towards Unity”,
Lambeth Conference 1988.
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2.1.1.Protestan Kiliseler ile diyalog

38

Anglikan Kilisesi Protestan kabul edilen kiliselerle diyaloðu, üçüncü
Lambeth Konferansý’nda ilk defa görüþmüþ ve iyi iliþkiler geliþtirme üzerinde
durmuþtur.02 Daha sonra 1897 ve 1908
yýllarýnda söz konusu kiliselerle iliþkilerin geliþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.03
1930’daki konferansta Ýsveç kilisesi
ile iliþkilerin devam ederek gelecekte
birliðin saðlanmasý04 ve Finlandiya kilisesinin konumunu belirleyecek bir
komisyon kurulmasý Canterbury baþpiskoposluðundan istenmiþtir.05 Anglikan temsilciler 1974 Dünya Evanjelik
Lozan Kongresi’ne katýlmýþ ve burada
alýnan kararlar çerçevesinde 1978’de
WCC’ye üye kiliselerle diyaloðun yaný
sýra ona baðlý olmayan kiliselerle de diyalog kararý alýnmýþtýr.06 1988’deki konferansta ise WCC’nin, Tanrý’nýn özel
bir enstrümaný olduðu ve ona baðlý kiliselerle tam bir birliktelik saðlanmasý
gerektiði vurgulanmýþtýr.07

Kuzey Hindistan, Güney Hindistan ve
Pakistan” kiliseleri ile diyaloðu ilk defa
1948’deki konferansta Güney Hindistan Kilisesi’nin açýlýþýndan mutluluk
duyulduðu ve geliþmesi için dua edildiðinin belirtilmesi ile baþlamýþtýr. Bu kilise ile tam birlikteliðin saðlanmasý için
ümitli olunduðu söylenmiþtir. Kurulan
iyi iliþkilerin zedelenmemesi istenmiþtir.08 Ayrýca Kuzey Hindistan, Burma ve
Sri Lanka kiliseleri ile iliþkilerin daha iyi
olmasý gerektiði belirtilmiþtir.09 1968’de
Anglikan, piskoposlarýn Birleþik Kiliseler ile tam bir ortaklýk kurmasý istenmiþtir.10 1978’de iyi iliþkiler kurulmasý
ve tam birlikteliðin saðlanmasý dileði
yinelenmiþtir.11 1988’de ise Birleþik Kiliselerle tam birlik ve tam üyelik saðlanmýþtýr.12

Metodist kiliselerle 1968’deki konferansta Birleþik Krallýk’ta birliðin
saðlanmasý ve iki kilise yönetiminin
uzlaþmasý tavsiye edilmiþtir.13 1978’de
ökümenik iliþkiler çerçevesinde iliþkilerin devamý istenmiþtir.14 1988’de John
Anglikan Kilisesi’nin Birleþik Kili- ve Charles Wesley’in inancý kuruþlarýseler olarak adlandýrýlan “Bangladeþ, nýn 250. yýlý dolayýsýyla Metodist kilisesine kutlama mesajý gönderilmiþtir.
01. Resolution 13 “Unity: Locally, nationally
and internationally”, Lambeth Conference
1988.
02. Bkz. Resolution 14, Lambeth Conference
1888.
03. Resolutions 28, 29, 32, 37, 39 Lambeth
Conference 1897; Resolutions 68, 69, 70
Lambeth Conference 1908.
04. Resolution 37 “The Unity of the ChurchThe Church of Sweden”, Lambeth Conference
1930.
05. Resolution 38 “The Unity of the ChurchThe Church of Finland”, Lambeth Conference
1930.
06. Resolution 28 “Ecumenical Relationships”,
Lambeth Conference 1978.
07. Resolution 14 “Councils of Churches”,
Lambeth Conference 1988.

08. Resolution 52, 53, 54 “The Unity of the
Church-The Church of South India”, Lambeth
Conference 1948.
09. Resolution 63 “The Unity of the ChurchNorth India”, Lambeth Conference 1948.
10. Resolution 49 “Relations with Other
Churches-The Churches of North India”,
Lambeth Conference 1968.
11. Resolution 32 “Relations with United
Churches”, Lambeth Conference 1978.
12. Resolution 12 “United Churches in full
communion”, Lambeth Conference 1988.
13. Resolution 51 “Relations with Other
Churches-Anglican-Methodist Unity in Great
Britain”, Lambeth Conference 1968.
14.
Bkz.
Resolution
28
“Ecumenical
Relationships”, Lambeth Conference 1978.
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Yine bu konferansta Dünya Metodist
Konsili ile halen dini bir diyalog olmadýðý belirtilmiþ ve ACC’nin diyaloðu
baþlatacak adýmlar atmasý istenmiþtir.01
1998’de ise Metodist Kilisesi ile iki kilisenin tek bir apostolik kiliseye ait olduðu vurgulanmýþtýr.02
Baptist kiliselerle de ökümenik iliþkiler çerçevesinde iliþkiler kurulmasý
1978’deki konferansta istenmiþtir.03
1988’de Baptist Dünya Birliði ile vaftiz,
evharistiya ve kilise idaresi konularýndaki diyaloðun tam olgunlaþmadýðý ve
yeni diyalog imkânlarýnýn araþtýrmasý
gerektiði belirtilmiþtir.04 1998’de ise önceki konferans kararlarýnýn uygulanmasý istenmiþtir.05

kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.09 1998’de
ise bölgesel diyaloðun önceki konferans
kararlarý çerçevesinde uygulanmasý istenmiþtir.10
Anglikan Kilisesi 1988’de Reform
Kiliseleri olarak adlandýrýlan “Presbiteryen ve Kongregasyonist” kiliselerle
diyalog kurularak Tanrý’nýn krallýðý altýnda birliðin saðlanmasý, kilise hayatýnýn her bir seviyesinde kiþisel, ortak ve
mesleki birliðin uygulanmasýný istemiþtir. Bu kiliselerle kurulacak üçlü idarede
kadýnlarýn ordinasyonunun farklý bölgelerde olabileceði ancak ayný bölgelerde
olamayacaðý belirtilmiþtir. Bu kiliselerle ökümenik diyalog için doðru iþin ve
doðru inancýn önemli olduðu vurgulanmýþtýr.11 1998’deki konferansta bu kiliselerle ikili görüþmelerin devam etmesi
ve diyaloðun geliþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.12

Moravya Kilisesi ile iyi iliþkiler kurulmasý 1888 Lambeth Konferansý’nda
kararlaþtýrýlmýþtýr.06 Daha sonra Canterbury baþpiskoposluðu birleþim için
Lutheran kiliseler ile dünya çapýnbir komite atamýþtýr.07 1998’de ise bu
kiliselerle birlik ve diyaloðun devam et- da görüþmelerin baþlanmasý 1968’deki
konferansta istenmiþtir.13 1978’de mimesi istenmiþtir.08
Dünyanýn birçok yerinde hýzlý bir þe- safirperverlik ilkesi ve ortak misyon
kilde büyüyen Pentekostal kiliseler ile yollarýnýn aranmasý için çalýþma yapýliliþkiler 1988’deki konferansta görüþül- masý kararlaþtýrýlmýþtýr.14 1988’de dimüþ ve bu kiliseler ile bölgesel diyalog yalog tanýnmýþ, karþýlýklý anlaþmayla
01. Resolution 9 “Methodist Church”, Lambeth kutlama ve ibadetlerin beraber yapýlaConference 1988.
bileceði belirtilmiþtir. Eðer bir Angli02. Resolution IV.17 “The Methodist Churches”, kan kilisesinde evharistiya sakramenti
Lambeth Conference 1998.
03.
Bkz.
Resolution
28
“Ecumenical
Relationships”, Lambeth Conference 1978.
04. Resolution 10 “Baptist World Alliance”,
Lambeth Conference 1988.
05. Resolution IV.15 “The Baptist Churches”,
Lambeth Conference 1998.
06. Bkz. Resolution 16, Lambeth Conference
1888.
07. Resolution 39 “The Unity of the ChurchThe Moravians (Unitas Fratum)”, Lambeth
Conference 1930.
08. Resolution IV.18 “The Moravian Church”,
Lambeth Conference 1998.

09. Resolution 11 “Pentecostal Churches”,
Lambeth Conference 1988.
10. Resolution IV.21 “Pentecostal Churches”,
Lambeth Conference 1998.
11. Resolution 7 “Anglican-Reformed Dialogue”,
Lambeth Conference 1988.
12. Resolution IV.22 “The Reformed Churches”,
Lambeth Conference 1998.
13. Resolution 59 “Relations with Other
Churches-The Lutheran Churches”, Lambeth
Conference 1968.
14. Resolution 31 “Relations with Lutheran
Churches”, Lambeth Conference 1978.
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uygulanýyorsa Anglikan liturjisi, Lutheran kilisesinde ise Lutheran liturjisi
kullanýlmasý gerektiði belirtilmiþtir.01
1998’de iyi iliþkilerin devam ettirilmesi ökümenizm için tam bir birlikteliðin
saðlanmasý istenmiþtir.02
2.1.2.Ortodoks Kiliseler ile diyalog
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Ortodoks kiliseleri ile iyi iliþkiler
kurulmasýnýn gerekli olduðu 1888’deki
konferansta belirtilmiþtir.03 1908’de
Ortodoks Hýristiyanlarýn Anglikan
kiliselerini kullanabilmeleri ve doðu
kiliseleri ile iliþki kurulmasý görüþülmüþtür.04 1908 yýlýnda Rus Ortodoks
Kilisesine tebrik mektubu gönderilmiþtir.05 1930’da Rus Kilisesi’nin özgürlüðünü ve eski gücünü kazanmasý
için dua edildiði belirtilmiþtir.06 Ayný
yýl Patriðe iþbirliði için teþekkür edilmiþ ve Canterbury baþpiskoposunun
Ortodokslarla iliþkiler için bir temsilci
atamasý istenmiþtir.07 1968’deki konferansta 1931’de baþlayan pan-Anglikan
ve pan-Ortodoks tartýþmalarýn yeniden
baþlatýlmasý, iyi iliþkilerin kurulmasý,
Ýncil çalýþmalarý ve diyalog faaliyetleri
tavsiye edilmiþtir.08 1978’de Ortodoks
01. Resolution 4 “Anglican-Lutheran Relations”,
Lambeth Conference 1988.
02. Resolution IV.16 “The Lutheran Churches”,
Lambeth Conference 1998.
03. Bkz. Resolution 17, Lambeth Conference
1888.
04. Resolutions 62, 63, 64 Lambeth Conference
1908.
05. Resolution 60 Lambeth Conference 1908.
06. Resolution 34 “The Unity of the ChurchThe Eastern Orthodox Church”, Lambeth
Conference 1930.
07. Resolution 33 “The Unity of the ChurchThe Eastern Orthodox Church”, Lambeth
Conference 1930.
08. Resolution 56, 57 “Relations with Other
Churches-The Orthodox Churches”, Lambeth
Conference 1968.

Kilisesi ile teolojik diyalog ve bu diyaloga engel olan “filyog” gibi konularýn
görmezden gelinmesi istenmiþtir.09 Filyog konusu üzerinde daha çok düþünülmesi ve anlaþmazlýk olarak görülerek
diyaloga engel olmamasý saðlanmalýdýr.
Ayrýca Ýznik Konsili kararlarý filyogsuz
basýlmalýdýr. 1988’de Ortodoks kiliselerle diyaloga önem verildiði belirtilmiþ,
bu kiliselerle doktrinel tartýþmalarýn
devam etmesi ve Ortak komisyonun
“Anglican-Orthodox Joint Doctrinal
Discussions (AOJDD)” çalýþmalarý
tanýnmýþtýr. Anglikan Kilisesi’nin Ortodoks kiliseler ile diyalogunu olumsuz etkileyen bir diðer konu kadýnlarýn
kilisede görev almasýdýr. Bu konuda
teolojik diyalog yapýlmasýnýn yaný sýra,
iþbirliði, dini literatürde yardým ve uluslar arasý deðiþim programlarýnýn devam
etmesi istenmiþtir. Arkadaþlýk, misafirperverlik ve iþbirliði kavramlarý çerçevesinde birbirinin ibadetine katýlmaya izin
verilmiþtir. Ayrýca Anglikan kiliselerinden Ortodokslarýn ikonografi ve ruhsallýkla ilgili hassasiyetlerinin göz önünde
bulundurmalarý istenmiþtir.10 1998’de
ise faaliyetlerin devam ettirilmesi istenmiþtir.11
Doðu Ortodoks Kiliseleri olarak adlandýrýlan “Ermeni, Kýpti, Habeþ, Suriye ve Hindistan Ortodoks Kiliseleri,
Süryani ve Nesturiler” ile iliþkiler için
1908’deki konferansta bir komitenin
kurulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.12 1920’de
09.
Resolution
35
“Anglican-Orthodox
Theological Dialogue”, Lambeth Conference
1978.
10.
Resolution
6
“Anglican-Orthodox
Relations”, Lambeth Conference 1988.
11. Resolution IV.20 “The Orthodox Churches”,
Lambeth Conference 1998.
12. Resolution 61 Lambeth Conference 1908.
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iliþkilerin geliþtirilmesi istenmiþtir.
1930’da bu kiliselerin çektikleri sýkýntýlarýn paylaþýldýðý, eski güçlerine ulaþmalarý için dua edildiði ve tam bir birlikteliðin ümit edildiði belirtilmiþtir.01
Ayrýca iliþkiler için temsilci atanmasý
istenmiþtir.02 1948’de Canterbury baþpiskoposundan bu kiliseler ile 1931’de
baþlattýðý iyi iliþkileri devam ettirmesi
istenmiþtir.03 1988’deki konferansta bu
iki ailenin dostluðu vurgulanmýþ, söz
konusu kiliselerin savaþlarda çektikleri zulümlerin ve Ýslam’la karþýlaþtýklarý
zorluklarýn tanýndýðý belirtilmiþtir. Ayrýca Anglikan Kilisesinin dünyanýn her
tarafýndaki bu kiliselere desteklerinin
ve öðrencilerine verdiði burslarýn devam etmesi, kütüphanelerine yeni kitaplar göndermesi kararlaþtýrýlmýþtýr.04
1998’de önceki kararlarýn uygulanmasý
ve bölgesel temelde ikili diyaloðun devamý istenmiþtir.05 Ayrýca Süryaniler ve
Nesturiler ile görüþme teþvik edilmiþtir.06

XIII. Leo tarafýndan yayýnlanan “Apostolicae Curae” adlý metinde Anglikan
Kilisesi’nin papazlýk rütbelerinin hükümsüz ve geçersiz olduðunun bildirilmesi iki kilise arasýnda diyaloðun uzun
süre kesilmesine sebep olmuþtur.08
Katolik Kilisesi’nin “inanç ve atama”
konulu dünya konferansýna Anglikan
Kilisesi katýlmamýþ, ancak bundan piþmanlýk duyulduðu 1930’daki konferansta belirtilmiþtir.09 II. Vatikan Konsili sonrasý Katolik Kilisesi’nin vizyon
deðiþtirmesi ile iliþkiler yeniden baþlamýþtýr. 1968’deki konferansta Katolik
Kilisesi’nin birliktelik teklifine olumlu
bakýldýðý ifade edilmiþ,10 ortak bir komisyon kurulmasý ve bu komisyona
temsilci seçilmesi istenmiþtir.11 Ayrýca
Anglikan ve Katolik karýþýk evlilikleri hakkýnda yapýlan çalýþmalar olumlu
karþýlanmýþtýr.12 1978’de iliþkilerin devam etmesi istenmiþtir.13 1988’de ortak komisyon ARCIC’in çalýþmalarýnýn
iki kilisenin birliði için önemli olduðu
2.1.3.Roma Katolik Kilisesi ile diyalog vurgulanmýþ ve idarenin birliði, ahlaki
Anglikan Kilisesi 1888’deki konfe- konular, kadýnlarýn kilisede görev almaransta Hollanda ve Almanya’daki Roma sý gibi konularýn komisyon tarafýndan
Katolik Kiliseleri ile iyi iliþkiler kurul- daha çok çalýþýlmasý gerektiði söylenmasýný tavsiye etmiþtir.07 1896’da Papa
01. Resolution 36 “The Unity of the ChurchThe Separated Eastern Churches”, Lambeth
Conference 1930.
02. Resolution 33 “The Unity of the ChurchThe Eastern Orthodox Church”, Lambeth
Conference 1930.
03. Resolution 66 “The Unity of the ChurchThe Eastern Orthodox Churches”, Lambeth
Conference 1948.
04. Resolution 5 “Anglican-Oriental Orthodox
Relations”, Lambeth Conference 1988.
05. Resolution IV.19 “The Oriental Orthodox
Churches”, Lambeth Conference 1998.
06. Resolution IV.14 “Assyrian Church of the
East”, Lambeth Conference 1998.
07. Bkz. Resolution 15, Lambeth Conference

1888.
08. Çatalbaþ, “Anglikan Kilisesi”, s. 218.
09. Resolution 32 “The Unity of the Church-The
Malines Conversations”, Lambeth Conference
1930.
10. Resolution 52 “Relations with Other
Churches-The Roman Catholic Church”,
Lambeth Conference 1968.
11. Resolution 53 “Relations with Other
Churches-The Roman Catholic Church”,
Lambeth Conference 1968.
12. Resolution 54 “Relations with Other
Churches-The Roman Catholic Church”,
Lambeth Conference 1968.
13. Resolution 33 “The Anglican-Roman
Catholic
International
Commission”,
Lambeth Conference 1978.

-oXUQDO oI )DFXOW\ oI 7KHoOoJ\ oI Bozok 8QLYHUVLW\9RO1X  S

41

5HVXOdDWDOEDû

miþtir.
Konferansta evharistiya sakramenti
konusunda Anglikan anlayýþýnýn vurgulanmasý da istenmiþtir. Ýki kilise arasýnda dostluk ve güven baðlarýnýn geliþtirilmesi için kilise otoritesi ve papazlýk
konularýnýn daha açýk bir þekilde aydýnlatýlmasý gerektiði ifade edilmiþtir. Ýbadet esnasýnda ortak dil kullanýmý özellikle Uzakdoðu ve Afrika’da zorluklara
sebep olmuþ ve Katolik Kilise ile diyaloðun zorluklarýndan bahsedilmiþtir.01
1998’de ARCIC çalýþmalarýnýn birlik için önemli olduðu vurgulanmýþ,
komisyonun çalýþmalarýndan memnuniyet duyulduðu söylenmiþ ve iki kilise
arasýnda bölgesel diyaloðun artýrýlmasý
istenmiþtir.02
2.2.Diðer Dinlerle Diyalog

42

Anglikan Kilisesi’nin diðer din mensuplarý ile iliþkileri ilk defa 1897 Lambeth Konferansý’nda ele almýþtýr. Ancak
bu iliþkiler diyalog üzerine deðil misyonerlik faaliyetlerine hazýrlýk, dinlerin
özgürlüðü prensibine vurgu ve kutsal
yerlere giriþ konularýnda olmuþtur.03
Bundan sonra uzun süre diðer dinlerle
diyalog konusu gündeme gelmemiþtir.

miþtir. Komite diyaloðun daha detaylý
uygulanmasýný saðlamak için temsilciler atayabilecek ve mümkün olan yerlerde üçlü diyaloglar kuracaktýr. Ayrýca
komite, Yahudilik ve Ýslam’ýn daha çok
anlaþýlmasýna katký saðlayacak Hýristiyan kuruluþlarýný da destekleyecektir.
Komitenin Anglikan Komünyonu üyelerine ortak bir yaklaþým imkâný sunmasý hedeflenmiþtir. Ayrýca bu konferansta
“Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Müslümanlýk: Diyaloðun Yollarý” adlý bir belge hazýrlanmýþtýr.04 Bu belgenin Komünyon’a
baðlý kiliselere diyalog faaliyetlerinde
rehber olmasý hedeflenmiþtir.05 Belgede karþýlýklý anlama, onay ve paylaþým
temelinde diyaloða geçilmesi tavsiye
edilmiþtir.06 1998’de ise ACC’den Müslüman-Hýristiyan ya da diðer dinler
arasýndaki diyaloðu incelemek için bir
komisyon kurmasý istenmiþtir. Komisyonun amacý Anglikan personelleri
eðitmek, geliþtirmek, Müslümanlar ve
diðer dinler arasýndaki diyaloðu kiliselere tavsiye etmek, iþkence gören Hýristiyanlara tam bir destek vermek ve
rahatlatmak olacaktýr.07

Yine bu konferansta Anglikan Kiliselerinin hem bölgesel hem de uluslar
1988’deki Konferansta ACC’den
arasý, çok taraflý ve ikili diyaloga katýlýökümenizme katký saðlayacak ve
mýný saðlamak için baþka bir komisyon
WCC’nin diyalog komitesiyle yakýn
kurmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu komisiþbirliði içerisinde çalýþacak bir dinlerarasý diyalog komitesi kurmasý isten- 04. Resolution 21 “Inter-faith Dialogue: Jewish/
01. Resolution 8 “Anglican-Roman Catholic
International
Commission
(ARCIC)”,
Lambeth Conference 1988.
02. Resolution IV.23 “The Roman Catholic
Church”, Lambeth Conference 1998.
03. Michael Nazir-Ali, Elçilik, Misafirlik ve
Diyalog, dHYLUHQ: Resul dDWDOEDú (Samsun:
Dinbilimleri Akademik Araþtýrma Dergisi,
2013); Resolution 17, Lambeth Conference
1897.

Christian/Muslim”, Lambeth Conference
1988.
05. Michael Nazir-Ali, Elçilik, Misafirlik ve
Diyalog, dHYLUHQ: Resul dDWDOEDú (Samsun:
Dinbilimleri Akademik Araþtýrma Dergisi,
2013).
06. Resolution 21 “Inter-faith Dialogue: Jewish/
Christian/Muslim”, Lambeth Conference
1988.
07. Resolution III.12 “The Monitoring of InterFaith Relations”, Lambeth Conference 1998.
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yon, Lambeth kararlarý çerçevesinde
diyalog faaliyetlerini gözlemlemekle ve
yapýlan görüþmelerde teolojik uyumluluðu saðlamakla görevli olacaktýr.
Ayrýca yaþanýlacak olumsuzluklara dikkat edecek, çözüm yollarý araþtýracak,
terminolojiye dikkat edecek, Lambeth
kararlarýnýn Anglikan kiliselerinde nasýl uygulanacaðýna karar verecek ve kiliseler arasýnda bilge-belge paylaþýmýný
saðlayacaktýr.01
Kilisenin diyalog sürecinde bilgi,
kaynak ve haber paylaþmak için kurduðu oluþum ise (Network for InterFaith Concers (NIFCON)’dur. Diðer
tüm Anglikan aðlarý tarafýndan dinler
arasý görevi tanýnacak olan bu oluþum,
Müslüman-Hýristiyan iliþkilerini gözlemleyecek ve bunu düzenli olarak Anglikan kurullarýna (Danýþma Konseyi
(ACC) ile PM) rapor edecektir. Ayrýca
NIFCON, Finansal ve personel olarak
diyalog sürecini izleyecek02 ve diyalog
uygulamalarýnýn en iyi örneklerinin
paylaþýmýný saðlayacaktýr.03
Anglikan Kilisesi, diðer dinler ile
diyalog için komisyonlarýný kurduktan
sonra sürece geçmiþtir. Hâlihazýrda
bütün inançlarýn yan yana olduðu bir
dünyada yaþamaktayýz ve günlük hayatta da komþu olarak sýk sýk karþýlaþýp
diyalog kurmaktayýz. Bu diyalog insan
sevgisinden kaynaklanmaktadýr. Diðer
dinlere mensup kiþiler de Tanrý’nýn bir
görüntüsüdür. O zaman 35 bin Ang01. Resolution IV.3 “An Inter-Anglican Standing
Commission on Ecumenical Relations”,
Lambeth Conference 1998.
02. Resolution V.36 “On Relations with People
of Other Faiths”, Lambeth Conference 1998.
03. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.

likan diyakozu tüm inanýþlara bu gözle bakmalýdýr. Madem Tanrý herkesi
sevmektedir, o zaman bir Anglikan din
adamý, diðer inanýþlardan kiþilerle iliþkilerini insanlýðý onurlandýrmak, onlara
hizmet etmek ve onlara Ýsa-Mesih’i tanýtmak maksatlý yapmalýdýr.04
Anglikan Kilisesi, farklý dinler arasýndaki iliþkilerin iþbirliðinden çatýþmaya doðru gitmesinden dolayý beraber yaþamanýn imkânsýz hale geldiði yerlerde
dahi Hýristiyanlarýn, insan sevgisi için
çalýþmasý gerektiðini söylemektedir.
Anglikanlar, insani konularda iþbirliði
yapmalý, tüm insanlar için adalet, barýþ
ve huzur getirecek çalýþmalar ortaya
koymalýdýr. Dinler arasýndaki farklýlýklar ile benzerliklerin samimiyetle keþfedilmesi ve çatýþma içerisinde olanlarýn
birbirini anlamak için çalýþmalarý da bu
sürece katký saðlayacaktýr. Hýristiyanlar, tüm dini inanýþ mensuplarýný dinleyecek ve kendi inancýný yani Tanrý’nýn
sevgisini ifade edebilecektir.05 Ayrýca
insanlýðýn karþýlaþtýðý savaþ, hastalýk ve
afet gibi problemlere çözüm aramak da
diyaloða katký saðlayacaktýr.06
Anglikan Kilisesi Yahudilerle iliþkilerine özel önem vermektedir. 1978’deki
konferansta Yahudilerle diyalog için
fýrsatlar aranmasý gerektiði belirtilmiþtir.07 2008 Lambeth Konferansý’na katýlan Rabbi Sir Jonathan Sacks, Anglikan
Komünyonu’nu Yahudiliðe diðer dinlerden daha yakýn olarak niteledikten
04. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
05. Resolution V.36 “On Relations with People
of Other Faiths”, Lambeth Conference 1998.
06. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
07. Resolution 37 “Other Faiths: Gospel and
Dialogue”, Lambeth Conference 1978.
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sonra: “Eðer Yahudiler ve Hýristiyanlar ayný kader üzerinde anlaþabilirse,
Tanrý’ya yaraþmýþ olurlar” demiþtir. Bu
sözler konferansa katýlanlar tarafýndan
olumlu karþýlanmýþtýr.01
1978’deki konferansta Yahudiliðin
yaný sýra Ýslamiyet, Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm ve Hinduizm’in yaygýn
olduðu yerlerde halkla beraber olmak,
sosyal sorumluluk ve evanjelizm için çalýþmalar yapýlmasý istenmiþ ve komünyon üyelerine bu tür faaliyetleri desteklemeleri tavsiye edilmiþtir.02 1998’de
Müslüman nüfusunun çoðunluk teþkil
ettiði ülkelerde büyük deðiþiklikler yaþandýðý belirtilmiþtir. Ýslam kültürünün
adalet ve dini özgürlük bakýmýndan tarihi katkýsý bulunduðu vurgulandýktan
sonra bazý ülkelerdeki Müslüman olmayan toplumlara karþý ayrýmcýlýk yasasý
çýkartma giriþimleri olduðu söylenmiþ,
bu ülkelerde, dînî özgürlüklerin saðlanmasý için tedbir alýnmasýnýn istenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Müslümanlarýn
azýnlýk olduðu yerlerde ise sivil ve dini
özgürlüklerin desteklenmesi, burada
yaþayan Hýristiyan ve diðer din mensuplarýnýn Ýslam hakkýndaki ön yargýlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için mücadele
edilmesi tavsiye edilmiþtir.03 Ayný yýl
laik devlet anlayýþýnýn Müslüman halka
göre dine karþý düþman, Hýristiyan halka göre ise kilise ile devletin birbirinden
ayrýlmasý ve dini özgürlüklerin garantisi
olarak görüldüðü söylenmiþtir.
Hristiyan-Müslüman

ki deneyimler, politika ve dînî konularda da uygun iliþkiler kurulmasýný
gerektirdiði görülmüþtür. Anglikan
Kilisesi, millî devlet duygusuna destek
vermekte, bütün dinlerin kendi baþlarýna geliþeceði bir özgürlük istemektedir.04 2008’deki konferansta Peru
Kilisesi’nden bir kiþinin Filistin’deki akrabalarýný görmek istediði ancak buna
izin verilmediði, bundan haberdar olan
Anglikan yetkilisinin Ýsrail büyükelçisi
ve Baþbakan Ariel Sharon ile görüþtüðü, sonuçta bu kiþiye 3 aylýk vize alýndýðý anlatýlmýþtýr. Bu olay Roma Katolik
kültürünün baskýn olduðu bir toplumda
Müslüman halklarla Anglikan komitesinin (Inter-Confessional Committee)
dostluðunu pekiþtiren bir olay olarak
zikredilmiþtir.05
Anglikan Kilisesi, Hristiyan, Yahudi ve
Müslümanlar için önem arz eden Filistin hakkýnda ise buranýn geleceði konusunda endiþe duyulduðunu 1948’deki
konferansta belirtmiþtir. Burada Müslümanlar ile Yahudiler arasýnda barýþýn
saðlanmasý gerektiði vurgulanmýþtýr.06
1988’de Gazze ve Filistin’in batý bölgesinde çekilen sýkýntýlardan kilisenin
üzüntü duyduðu ve ezilmiþin yanýnda olduðu söylenmiþ, burada kilisenin
peygamberî bir rol üstlendiðine dikkati
çekilmiþtir. Kilise, Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar için adalet, barýþ ve
uzlaþma saðlanmasý için görevlidir. Bu
konuda dua etmektedir.07 1998’de Ang-

iliþkilerinde- 04.

01. Bkz. Resolution F “Relations with other
World Religions”, Lambeth Conference 2008.
02. Resolution 37 “Other Faiths: Gospel and
Dialogue”, Lambeth Conference 1978.
03. Resolution II.4 “Christianity In Islamic
Societies”, Lambeth Conference 1998.

Resolution V.34 “Christian-Muslim
relations”, Lambeth Conference 1998.
05. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.
06. Resolution 16, “The Church and the Modern
World-Palestine”, Lambeth Conference 1948.
07. Resolution 24 “Palestine/Israel”, Lambeth
Conference 1988.
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likan Kilisesi, kutsal topraklarýn (holy
land) üç dinin mensuplarýna açýk olmasý gerektiðini savunmuþtur. Ýsrail ve Filistinliler burayý ortak kullanmalý, kalýcý
barýþ saðlanmasý için Kudüs, Ýsrail ve
Filistin’in ortak baþkenti olmalýdýr. Ýsrail hükümeti, Kudüs’te Hýristiyanlarýn
ve Müslümanlarýn haklarýný tanýmalý,
kendi kurumlarýný ve evlerini kurabilmeleri için izin vermelidir. Bu topraklarda herkesin kardeþ olduðu anlaþýlýp,
büyük diyaloða katký saðlanmalýdýr.01
2.3.Yeni Dini Hareketlerle Diyalog
Anglikan Kilisesi 1998’deki konferansta yeni kiliseler ve baðýmsýz kilise
gruplarý ile iliþkilerin geliþtirilmesini istemiþtir.02 2008’de ise geleneksel dinleri
anlamanýn ve onlarla iliþki kurmanýn bir
sorumluluk olduðu, bununla beraber
Yeni Dini Hareketlere de hitap edilmesi
gerektiði kararlaþtýrýlmýþtýr.03
Sonuç
Lambeth konferanslarý, Anglikan
Komünyonu arasýnda iletiþimi saðlamanýn yaný sýra kiliselerin birlikteliðine
katký saðlayan en önemli kurullardan
birisi olmuþtur. Konferans yýllar içerisinde Canterbury baþpiskoposunun
topluluðun lideri olduðu düþüncesini
de pekiþtirmiþtir. Konferansta kiliseyi
ilgilendiren her konu görüþülmekte ve
kararlar alýnmaktadýr. Bu yönüyle konferans Anglikan Kiliseleri’nin ortak aklý
olmaktadýr.
Konferans kararlarý genel olarak
01. Resolution V.20 “On the Holy Land”,
Lambeth Conference 1998.
02. Resolution IV.25 “New Churches and
Independent Church Groups”, Lambeth
Conference 1998.
03. Resolution F “Relations with other World
Religions”, Lambeth Conference 2008.

deðerlendirildiðinde çok eþli kiþilerin
kiliseye kabulü, kadýnlarýn kilisede görev almasý ve eþcinsellik konularýnýn
Anglikan Kilisesi’ni meþgul eden en
önemli sorunlar olduðu görülmektedir.
Ýlk iki konuya muhalif görüþte olan kiliseler aðýrlýktayken sonrasýnda yumuþama gösterilmiþ ve nihayetinde kilise
bunlarý kabul etmiþtir. 2008 Lambeth
Konferansý’nda eþcinsellerin kiliseye
kabulü konusunda yumuþama gösterilmiþ ancak bu kiþilerin din adamý
olarak atanmalarýna karþý çýkýlmýþtýr.
Günümüzde halen çözüme kavuþturulamayan bu konu, gelecekte Anglikan
Komünyonu’nun bölünmesine sebep
olabilecek en önemli sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Anglikan Kilisesi diðer Hýristiyanlarla diyaloðu ökümenik iliþkiler çerçevesinde ele almaktadýr. Kilise, I. ve II.
Dünya Savaþlarý sonrasýnda Hýristiyan
birliði düþüncesini daha etkili olarak
vurgulamýþtýr. Bu birlik bazý kiliselerle
saðlanmýþtýr. Kilise, diðer dinler ile diyaloðu Hýristiyan inancýnýn ve misyonun bir gereði olarak görmektedir. Bu
tür faaliyetler aracýlýðýyla dünya barýþýna katký saðlamak ve diðer dinlerin
çoðunlukta olduðu ülkelerde yaþayan
Hýristiyanlarýn haklarýný daha etkili savunabileceklerini öngörmektedirler.
Abstract
(Lambeth Conferences: discussion points
and dialogue)

Lambeth Conference of the Anglican
church is a board that holds important.
Conference chaired by the Archbishop of
Canterbury and the Anglican church representatives from around the world are
participating. The major issues facing the
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