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5. DÜNYA VE GELENEKSEL DİN LİDERLERİ KONGRESİ 	  
‘Barış ve Gelişmenin Sağlanması İçin 
Dini Liderler ve Politikacılar Arasında 
Diyalog Oluşturulması’ konulu 5. 
Dünya ve Geleneksel Din Liderleri 
Kongresi 10-11 Haziran 2015 tari-
hinde Astana’da gerçekleştirilmiştir. İki 
gün süren kongrede katılımcılar dini 
liderlerin ve siyasetçilerin insanlığa 
karşı sorumluluğu, dinin gençler üze-
rindeki etkisi, din ve siyaset arasındaki 
karşılıklı ilişkiyi belirleyen yeni trendler 
ve beklentiler, dünyada barışın, gü-
venliğin ve uyumun sağlanabilmesi 
için dünya ve geleneksel din liderleri 
ile bu dinlere mensup olanlar arasında 
karşılıklı saygı ve anlayışı temel alan 
bir diyalog geliştirilmesi gibi pek çok 
konu üzerinde tartışma imkânı bul-
muşlardır. Karşılıklı etkileşimin sağ-
landığı Kongre platformunda, küresel 
çatışmalar karşısında, dünya bütün-
lüğü ve toplumsal bütünlük konu-
sunda aynı anlayışı paylaşan dini ve 
siyasi liderler bir toplantı yapma fırsatı 
bulmuşlardır. 
Dini hiyerarşi konusunda bir kongre 
yapılması ile ilgili ilk görüşlerin Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev tarafından ortaya atıldığı 
belirtilmelidir. Kazak liderin dinler arası 
diyalog platformu oluşturma fikri, 
fanatizm, aşırı dini yaklaşımlar ve 
terörizme karşı mücadelede tüm dün-
yada yeni bir yol açmıştır. 
1.Dünya ve Geleneksel Din Liderleri 
Kongresi 24 Eylül 2003 tarihinde 
Astana’da düzenlenmiştir. Kongre, 
başlangıcından itibaren dini liderler 
tarafından ilgiyle izlenmiştir. Avrupa, 
Asya ve Afrika’dan 13 ülkeden 
katılımcılar, dinler, kültürler ve mede-
niyetler arasında karşılıklı saygı ve 
anlayış kültürünün geliştirilmesi 
amacıyla dünya dinleri ve kültürleri 
arasında uluslararası diyaloğun güç-
lendirilmesi, karşılıklı anlayışın güç-
lendirilmesi ve derinleştirilmesi, dini 
topluluklar arasında karşılıklı anlayışın 

güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi 
üzerinde tartışmalara başlayabilmiş-
lerdir. Dinler arası zirvelerin düzen-
lenme şekli, bu zirvelerin barışı ko-
ruma potansiyelinin ve insancıl yönü-
nün yüksek etkinliğe sahip olduğunu 
tüm dünyaya göstermiştir. Dolayısıyla, 
1. Kongre sonunda bir Kongre Sek-
retaryası oluşturulmuş ve dinler arası 
zirvenin üç yılda bir gerçekleştirilmesi 
fikri kabul edilmiştir.  
Özellikle bu tür uluslararası forumların 
düzenlenmesi amacıyla Kazak otori-
teleri tarafından Astana’da Barış ve 
Uzlaşma Sarayı inşa edilmiştir ve 2. 
Kongre 12-13 Eylül 2006 tarihinde 
burada düzenlenmiştir. Kongre’ye 
20’den fazla ülkeden 43’ün üzerinde 
heyet katılmıştır. “Din, Toplum ve 
Uluslararası Güvenlik’ konulu Kong-
re’de yapılan görüşmeler sonucunda 
katılımcılar, “Dinler arası Diyalog 
Prensipleri” adlı önemli bir belge imza-
lamışlardır.  
‘Anlayışı, Karşılıklı Saygıyı ve İşbirli-
ğini Temel Alan Bir Dünya Oluşturul-
masında Dini Liderlerin Rolü’ konulu 
3. Kongre ise 1-2 Temmuz 2009 
tarihinde Astana’da düzenlenmiştir. 
Artan sayıda katılımcının diğer bir 
ifadeyle 35 ülkeden 77 heyetin 
katıldığı Kongre’de çatışmaların gide-
rilmesinde dini ve ahlaki kaynakların, 
teolojik tartışmaların daha fazla siya-
sileştirilmesinin ve bir dinin bir başka 
din ile kıyaslanarak iti-
barsızlaştırılmasının engellenmesi 
gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır.  
Yıldan yıla, dinler arası zirveye katılım 
artmış ve zirve, daha geniş bir coğrafi 
bölgeye hitap etmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla, 30-31 Mayıs 2012 tari-
hinde Astana’da düzenlenen “Barış ve 
Uzlaşma – İnsanlığın Tercihi” konulu 
4. Kongre’ye 40 ülkeden 87 heyet 
katılmıştır. Bununla birlikte, 5. Kongre, 
44 ülkeden 112 heyet ile en geniş 
katılımın sağlandığı kongre olmuştur. 

Bunun yanı sıra, son forum, çok 
sayıda üst düzey katılımcının (Finlan-
diya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, 
Ürdün Kralı II. Abdullah, BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya İslam 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 
Abdurrahman ben Abdulllah az-Zeid, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri 
Iyad Amin Madani ve diğer yetkili 
organizasyonların başkanları) yer 
aldığı ilk forum olma özelliği 
taşımaktadır. 
5.Dünya ve Geleneksel Din Liderleri 
Kongresi’nin ardından, dini liderler ve 
siyasetçiler Astana Deklarasyonu’nu 
kabul etmişlerdir. Bu Deklarasyon, dini 
liderlerin dünyada barışın ve uyumun 
sağlanması için siyasetçileri cesaret-
lendirmeleri gerektiği noktasına vurgu 
yapmaktadır. Ayrıca bu Kongre’nin 
ardından 6. Kongre’nin 2018 yılında 
Astana’da düzenlenmesine karar 
verilmiştir.  
Astana’da dinler arası bir zirvenin 
düzenlenmesinin son derece önemli 
katkılarının olduğu söylenebilir. 21. 
yy.’ın başlarında, dünyadaki farklı dini 
ve kültürel kimliklere sahip insanlar 
arasında karşılıklı saygı olmadan 
milletler arasında bir uyumun gerçek-
leşmesinin oldukça zor olduğu açıktır. 
Dolayısıyla Dünya ve Geleneksel Din 
Liderleri Kongresi, 2005 yılında Tür-
kiye ve İspanya başbakanları ta-
rafından kurulan ve daha sonra BM 
Genel Sekreterliği tarafından da kabul 
edilen Medeniyetler İttifakı gibi diğer 
küresel girişimler arasında önemli bir 
yer edinmiştir.  
Hem bu Kongre’nin hem de Medeni-
yetler İttifakı’nın farklı dini ve kültürel 
geçmişlere sahip insanlar ve toplu-
luklar arasında etkin bir diyaloğun 
yürütülmesini temel alan bir uluslara-
rası güvenlik paradigması oluşturduğu 
belirtilmelidir. 



	  

• BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 
Orta Asya bölgesinin karşı karşıya 
olduğu pek çok sınır ötesi prob-
leme (çevre sorunları, su ve enerji, 
uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır 
ötesi suçlar) karşı ortak bir tepki 
geliştirmek ve bu tepkiyi destek-
lemek amacıyla Tacikistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’ı içeren Orta Asya 
turuna başlamıştır.  

• İran Limanlar ve Denizcilik Ku-
rumu’na bağlı limanlar ve özel 
bölgeler başkan yardımcısı Jalil 
Eslami, Hazar Denizi’ne kıyısı olan 
ülkelerin liman işletmecilerinin 7. 
ortak toplantısına ev sahipliği ya-
pacaklarını duyurmuştur. Toplantı, 
Kasım ayında İran’ın Amirabad 
Limanı’nda Hazar Denizi’ne kıyısı 
olan ülkelerin liman ve denizcilik 
alanında görevli yetkililerinin 
katılımı ile gerçekleşecektir. Hazar 
ülkelerinin liman yöneticilerinin 6. 
Toplantısı Eylül 2013’de Rusya’da 
düzenlenmişti. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Rus-
ya’nın Kuzey Filosu’nun Barents 
Denizi’ndeki deniz tatbikatını ta-
mamladığını belirtmiştir. Torpido 
ve sualtı bombalarıyla yapılan 
gemi savar, denizaltı savar tatbi-
katlarını içeren askeri tatbikat 
sırasında, savaş gemilerine bağlı 
araştırma güçleri ve vurucu güçler 
gemi savar manevrası gerçekleş-
tirmişlerdir. 

• Suriyeli göçmenlerin Türkiye-Su-
riye sınırını geçmeye başlama-
larının ardından Türk resmi ma-
kamları, Akçakale sınır kapısının 
açılması emrini vermişlerdir. 2,500 
civarında göçmenin kabul edilmesi 
beklenmektedir. 

 

 

• Tacikistan Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı, önümüzdeki üç yıl için-
de Afganistan’dan ham petrol ithal 
edileceğini duyurmuştur. Ta-
cikistan’ın Dangar serbest bölge-
sinde Çin’e ait Dong Ying Heli 
Yatırım ve Kalkınma Limited Şir-
keti tarafından kurulacak olan yeni 
petrol rafinerisinde Afgan petrolü-
nün rafine edilmesi planlanmıştır.  

• Kazakistan, Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ)’ne katılım süreciyle ilgili 
müzakereleri Çalışma Grubu top-
lantısında tamamlamıştır. DTÖ’ne 
Katılım Paketi taslağı, resmi onay 
için 22 Haziran 2015 tarihinde 
DTÖ üyelerine gönderilecektir. 

• 4. Avrupa Birliği-Tacikistan İşbirliği 
Komitesi toplantısında Avrupa 
Komisyonu 2014-2020 döneminde 
Tacikistan’a 251 milyon Euro 
kalkınma fonu sağlanacağına iliş-
kin taahhüdünü yinelemiştir. Fon-
lar, Tacikistan’daki tarımsal 
kalkınma, sağlık ve eğitim gibi bü-
yümenin ve sosyal istikrarın sağ-
lanmasında öncelikli sektörler üze-
rinde yoğunlaşacaktır.  

• Çin, ülkenin en batısındaki Sincan 
bölgesini Moskova’ya bağlayacak 
olan kargo treni ulaştırma 
hizmetini uygulamaya koymuştur. 
Sincan’daki demiryolu yetkilileri, 
ek kargo tren hizmetlerinin, İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı’nın 
‘’çekirdek alanı’’ olarak görülen 
özerk bölgenin ekonomik 
kalkınmasına katkıda 
bulunacağını belirtmektedirler. 
Mart 2014’den bu yana Sincan; 
Kazakistan, Gürcistan, İran, 
Türkiye ve Rusya’nın Chelyabinsk 
şehrine kargo treni hizmetleri 
sağlamaktadır. Bu trenler yoluyla 
yılda 8,1 milyar dolar tutarında 
kargo taşımacılığı 
sağlanabilecektir.  

• HSBC, bankanın dünya genelinde 
50,000 çalışanını kapsayacak olan 
personel sayısını azaltma planı 
çerçevesinde Türkiye’deki ban-
kacılık sektöründen ayrılmak iste-
diğini duyurmuştur. Banka ayrıca 
Türkiye ve Brezilya’daki zarar 
eden ofislerini satma niyetinde ol-
duğunu açıklamıştır.  

• Dünya Bankası, Ocak 2015’de 
Özbekistan’ın 2015 yılında 
GSYİH’nda %7,4 oranında artış 
sağlanacağı şeklindeki öngörü-
sünü, geçen hafta %7,6 olarak re-
vize etmiştir. Aynı zamanda, Öz-
bekistan’ın 2016 yılı için %8,2 ola-
rak belirlenen GSYİH artışı, 
%7,8’e düşürülmüştür.  

• Uluslararası Para Fonu, 2015 
yılında Azerbaycan’ın kamu büt-
çesi açığının, GSYİH’nın %6’sına 

karşılık geleceğini belirtmiştir. 
Ayrıca, petrol fiyatlarının daha faz-
la düşmesi ve devalüasyon son-
rası gelişmelerin bankacılık siste-
mini zor durumda bırakması halin-
de GSYİH’da yaşanacak 
azalışların giderilemeyeceğine 
dikkati çekmiştir.  

• Rusya Devlet Başkanlığı Dairesi 
Personel Şefi Sergei Ivanov, 
2015’de Rusya’da enflasyon 
oranının %11,8’e yükselmesinin 
beklendiğini açıklamıştır. 
Açıklamada ayrıca ülkenin 
GSYH’sinin, 2015 sonu itibariyle 
%2,8-%2,9 oranında azalacağı 
belirtilmiştir. 

 

• 5. Dünya ve Geleneksel Din 
Liderleri Kongresi Astana’da 
düzenlenmiştir. 44 ülkeden 
yaklaşık 112 heyetin katıldığı 
Kongre’nin ana konusu “Barış ve 
Gelişmenin Sağlanması İçin Dini 
Liderler ve Politikacılar Arasında 
Diyalog Oluşturulması” olarak 
belirlenmiştir.   

• ‘Hayat İçin Su’ konulu uluslararası 
konferans Duşanbe’de düzenlen-
miştir. 300’den fazla uluslararası 
üst düzey heyetin katıldığı konfe-
ransta, 2005-2015 döneminde 
BM’in ‘’Hayat İçin Su’’ Uluslararası 
On Yılı Eylemi’nin gelişim süreci 
ve karşılaştığı güçlükler 
tartışılmıştır.  

• Bakü, 2015 Avrupa Oyunları’na ev 
sahipliği yapmıştır. Program Azer-
baycan, Slovakya, Polonya, Maca-
ristan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, 
Rusya, Türkiye ve Ukrayna’yı da 
içeren 20 ülkeden atletin 
katılımıyla gerçekleşmiştir. 

• Bir grup Rus askeri uzmanı, Ku-
tuplardaki çalışmaları denetlemek 
amacıyla Doğu Askeri Bölgesi’ne 
ait pilotsuz uçakları hazırlamak 
üzere en doğudaki Chukotka 
Özerk bölgesine ulaşmıştır.  

• AB Kazakistan Delegasyonu, BM 
Kalkınma Programı, BM Avrupa 
Ekonomik Komisyonu ve Kaza-
kistan Tarım Bakanlığı’na Bağlı Su 
Kaynakları Komisyonu ‘Kazakis-
tan’ın Yeşil Ekonomiye Geçişinin 
Desteklenmesi’ Projesi’ni uygula-
maya koymuşlardır.  
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