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Arka Plan 

Lausanne Hareketi ve Bam Global, 2017 yılı Mart ayında Chiang Mai’de Holistik 
Dönüşümde Sermaye Yaratımının Rolü konulu bir Global İstişare Toplantısı 
düzenledi. Toplantıya 20 ülkenin başta iş dünyası temsilcileri olmak üzere kiliseler, 
misyonlar ve akademi dünyasından yaklaşık 30 kişi katıldı. 2016-2017 İstişare Toplantısı 
sürecinde adalet, yoksulluk, Kutsal Kitap kuruluşları, sermaye yaratıcıları, sermaye 
yönetimi ve kilisenin rolü de dahil olmak üzere sermaye yaratımının çeşitli yönlerini ele 
aldık. Bulgular, 2017 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında çeşitli makale ve kitapların yanı 
sıra video olarak da yayımlanacaktır. 

 

1. Sermaye yaratımının kaynağı, bolluk ve çeşitlilikle 
zenginleştirdiği bir dünyayı yaratmış olan Yüce Yaratıcı Tanrı’dır. 

2. Bizler, O’nunla beraber ve O’nun adına, bütünün hayrı için 
ürün ve hizmetler yaratmak üzere, Tanrı’nın suretinde yaratıldık. 

3. Sermaye yaratımı, Kutsal Kitap tarafından tavsiye edilen bir girişim, kutsal bir 
çağrı ve Tanrı tarafından verilmiş bir armağandır. 

4. Sermaye yaratıcıları Kilise tarafından onaylanmalı, donanımları sağlanmalı ve 
tüm insanlara ve uluslara hizmet etmek üzere bir plan dahilinde piyasada 
görevlendirilmelidir. 

5. Sermaye istifçiliği yanlıştır. Sermaye paylaşımı ise desteklenmelidir. Ancak 
sermayeyi yaratmazsak onu paylaşmamız da mümkün olmayacaktır. 

6. Cömertlik evrensel bir çağrıdır ve kanaat meziyettir. Ancak malzeme seçiminde 
sadelik kişisel bir tercihtir ve istem dışı yoksulluk önlenmelidir. 

7. Ticaret yoluyla sermaye yaratımının amacı cömertçe vermenin ötesine 
geçmektedir. Bizlere salık verilen şudur; iyi bir işte içsel değerler maddi teminat 
unsurlarından biri olarak görülür ve böyle bir iş, toplumda olumlu bir dönüşüme 
vesile olabilir. 

8. Ticaret, finansal sermaye yaratımı konusunda ayrıcalıklı bir kapasite arz eder 
ancak bunun yanı sıra çoğu hissedar için sosyal, entelektüel, fiziksel ve ruhsal 
sermayeler dâhil olmak üzere pek çok farklı türden sermaye yaratma 
potansiyeline de sahiptir. 
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9. Ticaret yoluyla sermaye yaratımının, insanları ve ulusları yoksulluktan kurtarma 
konusundaki gücünü kanıtlamıştır. 

10.  Sermaye yaratımı daima adaletli bir biçimde, yoksullar gözetilerek sürdürülmelidir 
ve her türden özgün kültürel koşula duyarlı olmalıdır. 

11.  Yaratım konusunda gösterilecek özen, isteğe bağlı değildir. Yaratımın 
sorumluluğu ve çevresel sorunlar karşısında geliştirilecek ticari çözümler, ticaret 
yoluyla sermaye yaratımının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

 

Çağrı 

Bu bildiri maddelerini dünya çapındaki Kiliselere ve özellikle iş dünyası, kilise, 
hükümet ve akademilerde görev yapan yöneticilerin dikkatine sunuyoruz. 

• Kiliseyi, sermaye yaratımını insanların ve toplumların holistik dönüşümü ile 
ilgili misyonumuzun temeli olarak kabul etmeye davet ediyoruz. 

• Sermaye yaratıcılarını hedeflenen noktaya ulaştırmak için onlara donanım ve 
girişim desteği sağlamanız konusunda yeni ve süregelen desteklerinizi 
bekliyoruz. 

• Sermaye yaratıcılarını, kendilerine Tanrı tarafından verilmiş bu ödülleri 
Tanrı’ya ve insanlara hizmet yolunda azim ve özenle kullanmaya çağırıyoruz. 
 

Tanrı’nın büyüklüğü ve yüceliği adına. 
 
 

16	  October	  2017	  	  


