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RUHANİ KÜLTÜRÜMÜZ VE AB SÜRECİYLE  
UYUM SORUNU 

SUİÇMEZ, Yusuf∗ 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР 

ÖZET 

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve sahip olduğu kültürel miras, Avrupa 
Birliği sürecinin diğer üye ülkelerle olduğu gibi doğal bir seyir izlemesini 
engellemektedir. Bundan dolayıdır ki, ruhanî kültürümüzle ilgili konular 
ilerleme raporlarında geniş bir yer tutmaktadır. Özellikle Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapısı, azınlıkların dinî, siyasi ve sosyal hakları ana başlıkları 
oluşturmaktadır. Ancak bu sorunlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini 
olumsuz neticelendirecek bir güce sahip değildir. Buna rağmen sürecin olumsuz 
neticelenmesi durumunda –esas sebep olmasa da– Türkiye’nin kültürel mirası 
bunun esas sebebi olarak mütalaa edilecek ve radikal akımların hem sosyal hem 
de siyasi alanda güç kazanmalarına yol açılacaktır.  

Sürecin olumlu işlemesi durumunda ise karşıtlık psikolojisi üzerine 
kurulmuş olan Müslümanlık ve Hristiyanlık, bir değişim sürecine girerek daha 
barışçı bir düşüncenin doğmasına vesile olacaktır. Sonuç olarak Türkiye’nin 
üyeliğinin olumlu sonuçlanması durumunda, diğer İslâm ülkelerini de etkisi 
altına alabilen bir Avrupaî İslâm modeli ortaya çıkacak ve bu modelin öncüsü 
Türkiye Cumhuriyeti olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, dinî azınlıklar, Avrupai İslâm, 
terör. 

ABSTRACT 

The geopolitical position and cultural legacy of Turkey makes Turkey’s 
progress towards accession to the EU difficult. As a result of this, human rights 
issues such as freedom of religion, property rights and training of clergy in 
Turkey took an important part almost in every accession reports. But these 
problems do not have the grounds to stop the negotiation process and full 
membership to the EU. But it seems that if the negotiation slows down or stops 
The Turkish cultural legacy would be shown as the main reason for this 
negative development. This would eventually lead to an increase in radical 
Islamic and nationalist movements and they will gain more social status and 
political power in all parts of life.  
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If this process continuous with a successful membership, the traditional 
Muslim and Christian minds which based on historical hostility feelings will 
change and leave its place to the more peaceful feelings. In the case of a 
successful membership, a new European Islamic thought will rise under the 
leadership of Turkey.  

Key Words: Turkey, European Union, religious minorities, European Islam, 
terror. 

--- 
Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci diğer AB üyesi ülkelerle olduğu gibi doğal 

bir seyir izleyememektedir. Bunun ana sebeplerinden birisi olarak Türkiye’nin 
tarihî ve kültürel mirası gösterilmektedir.1 Ancak Türkiye’nin sahip olduğu 
tarihî ve kültürel mirasını AB’ye girişi için bir avantaj olarak da değerlendirmek 
mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti, hem Eski Yunan’ın hem de Hristiyanlığın 
tarihî mirasını barındıran bir coğrafyaya sahip olması sebebiyle Batı kültürünün 
de ruhanî mirasçısı sayılabilir. Türkiye’nin kendisini Batı ve Doğu arasında hem 
coğrafi hem de kültürel bir köprü olarak görmesinin2 ana sebebi budur.  

Konuyu teolojik açıdan ele aldığımızda, İslâmiyet’in kendisini yeni bir din 
olarak değil; Yahudilik ve Hristiyanlığın koruyucusu ve doğrulayıcısı olarak 
tanımladığını görürüz.3 Bu yüzden olsa ki, Bernard Lewis İslâm ve Hristiyanlık 
arasındaki sorunların benzerliklerden kaynaklandığını belirtmiştir.4 Ancak bu 
iki inanç sisteminin çok farklı temeller üzerine kurulduğunu; dolayısıyla bunları 
uzlaştıracak yeni bir sentezin yapılmasının imkânsız olduğunu ileri sürenler de 
olmuştur.5 Bizce bu farklı inanç ve düşüncelerin yeniden yorumlanarak 
sorunların bazılarının çözümü mümkün ise de, teolojik sorunların tamamen 
çözülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla AB sürecinde din ile alakâlı sorunların 
çözümünü teolojik temellerde ele almak, sorunu daha da karmaşık ve çözümsüz 
hâle getirebilir. Zira dinler tarihsel gelişimlerini sosyal ve politik şartların etkisi 
altında geçirdiklerinden, tarihsel bir yapıya da sahiptirler. Dolayısıyla dinleri bu 
yapıları ile kabul edip daha üst çözüm yolları bulmak gerekir. Bunun için 
teoriden çok yaşanan olayları ele alıp çözmeye çalışmak daha sağlıklı bir 
yaklaşım olacaktır. Çünkü pratik hayat, diyaloğu zorunlu kıldığından, bu 
diyalog zemini en azından birbirini anlama ve beraber yaşama yollarını 
öğreterek daha gerçekçi politikaların üretilmesini sağlayacaktır. Bunun için biz 
bu çalışmamızda, Türkiye’nin AB sürecinde ruhanî kültürü ile bağlantılı olarak 
gündeme gelen bazı önemli olayları ele alarak, her iki tarafın bu süreçte 

                                                 
1 Kütük, Zeki (2003), Turkey’s Integration into The European Union. Finland: Turun 

Yliopisto Turku: 27, 28. 
2  Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser (1996), (Çeviren: Özden Arıkan). Kuşatılanlar: İslâm ve 

Batı’nın jeopolitiği, İstanbul: Sabah Kitapları: 152.  
3  Maide 5/48 
4 Lewis, Bernard (2004), The Crisis of Islam, London: Phoenix: 37.  
5 Bkz.: Daniel, Norman (1993), Islam and The West. Oneworld Oxford: 335, 336: Davie, Grace 

(2005), (Çeviren: Akif Demirci), Modern Avrupa’da Din. İstanbul: Küre Yayınları: 15.  
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karşılıklı etkileşimini tespit etmeye ve ileride ortaya çıkabilmesi muhtemel 
gelişmeleri öngörmeye çalışacağız.  

I. Türkiye İçerisinde Gelişen ve AB İlerleme Raporlarına Giren Ruhani 
Kültürümüzle İlgili Konular 

Türkiye’nin AB yolunda daha ciddi ve kararlı bir şekilde yol almaya 
başlamış olması, dine ve dinî azınlıklara yönelik politikalarının daha yoğun bir 
şekilde hem Türkiye’nin hem de Avrupa kamuoyunun gündemine gelmesine 
vesile olmuştur. Bu olaylardan ilerleme raporlarına yansıyanlardan en 
önemlileri şunlardır:  

1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yapısı ve Diğer Dinî Grupların 
Temsiliyeti Sorunu 

Türkiye ile AB birliği arasında sorun olarak gündeme gelen ve ilerleme 
raporlarında sürekli olarak değinilen konulardan birisi Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapısıdır. Bu konu ilerleme raporlarında sadece Alevilerle 
bağlantılı olarak gündeme gelmiştir. AB ve Türkiye yetkililerinin bu konu ile 
ilgili açıklamalarına bakıldığında, tarafların konu ile ilgili farklı bakış açılarına 
sahip oldukları görülmektedir.  

Hollandalı Türkiye Raportörü Camiel Eurlings, AB’yi, ibadetleri 
Sünnilerden çok farklı, Türkiye nüfusunun beşte birini temsil eden;6 ancak 
Devlet tarafından dinî bir cemaat olarak tanınmayan Türkiye Alevilerinin 
durumuna eğilmeye davet etmiş7 ve bu konu ilerleme raporunda sürekli yer 
almıştır.8 Diyanet İşleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın bu konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 20 Alevi-Bektaşi büyüğünün eserlerinin 
üzerinde çalıştıklarını, bu eserler okununca Alevi ve Sünni vatandaşların aynı 
ruhaniyeti, kültürü, anlayışı paylaştığının görüleceğini söylemiştir.9 Mehmet 
Aydın’ın açıklamasından anlaşılacağı üzere, AB tarafından Alevilerin azınlıklar 
statüsünde ayrı bir cemaat olarak kabulüne bir itiraz vardır. Nitekim Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in: “Alevi dostlarımızı, Alevi kardeşlerimizi 
azınlık olarak ilan eden veya onlara böyle bakan insanların alnını karışlarız. 
Alevilik, İslam kültürü ve medeniyeti içinde oluşmuş ve gelişmiş, İslam’ı 
anlama, anlatma ve yaşama biçimidir. Mezhepler İslâm’ın, dinin özü değil, 
gerçeğe varan yollardır. Kâbe’ye giden yollar farklı farklıdır. Ama hepimizin 
Kâbe’si birdir.” şeklindeki açıklaması10 da bu meseleye bakış açısında bir fark 

                                                 
6 2004 İlerleme Raporları’nda Alevi nüfusu 12-20 milyon olarak zikredilmiştir. Bkz.: 2004 

Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 44 (Footnote 14). http://ec. 
europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/rr_tr_2004_en.pdf.  

7 http://www.byegm. gov. tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
8 Bkz.: 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 36. http://ec. 

europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/rr_tk_final_en.pdf. 
9 http://www.tumgazeteler.com/?a=792888.  
10 http://forum.megaturka.com/archive/index.php/t-4311.html. 
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olduğunu göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun, İslâm içi 
farklı grupların gelenekleri, ritüelleri, törelerinin var olduğunu ve bunların 
yaşanması konusunda kendilerinin kınayıcı, engelleyici bir tutumlarının 
olamayacağını; ancak cem ayininin namazın yerini tutamayacağı,11 şeklindeki 
açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aslında belli bir dinî düşünceye 
taraf olduğunu göstermektedir. Bu durum, Türkiye’nin İlerleme Raporlarına 
Sünni olmayanlara karşı ayırım yapıldığı şeklinde yansımıştır.12 Dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik karakteri ile birlikte Sünni bir İslâm anlayışını da 
benimsediği söylenebilir.  

Bazı Alevi ve Bektaşi cemaatler Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi, 
Diyanet İşleri teşkilatında Alevilere kadro tahsis edilmesi ve Alevi inançları için 
ödenek ayrılması taleplerini içeren başvurunun reddedilmesi üzerine13 
Başbakanlık işleminin iptali istemiyle açtıkları davanın duruşması, Ankara 6. 
İdare Mahkemesi’nde yapıldı.14 Cem Vakfı Hukuk Komisyonu’nun 
Başbakanlığa açtığı davada, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyesi Saim Yeprem’in, “Alevilik İslâm’ın alt kimliğidir” ve “Cemevleri özel 
ibadethanelerdir.” sözlerine Alevi temsilcileri tepki göstermiştir.15  

Bu taleplerine karşılık olarak devletten aradığını bulamayan Alevi gruplar, 
taleplerini kapsamlı bir dosyayla AB gündemine taşıma yolunu seçtiler16 ve 
zorunlu din öğretimi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan 
davada Türkiye haksız bulundu.17 Şimdi ise din hizmetleri ve Alevi kimliğiyle 
ilgili müracaatların kabulü beklenmektedir. Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
din dersi kitaplarına Alevilikle ilgili bir bölümün eklendiğini, bunun da AB’nin 
isteğinden değil, vatandaşın isteğinden kaynaklandığını söylemiştir.18 Ancak bu 
konuda AB’nin de etkisinin olduğu şüphesizdir. Zira Alevilerin zorunlu ders 
kapsamında olan din derslerinde konu edilmemesi 2000 ve 2001 raporunda 
eleştiri konusu olarak zikredilmiştir.19  

                                                 
11 http://www.cemvakfi.org/haber_detay.asp?ID=154.  
12 Bkz.: 2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 44. Türkiye’nin 

ABD ve Sünni Arap devletleri arasındaki arabuluculuk rolü de rapora yansımıştır. Ayrıca bkz.: 
2006 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 71. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_1390_en.pdf. 

13 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=224742&tarih=21/06/2007. 
14 http://www.aramanet.com/haberaran. netara?searchstr=yeprem. 
15 http://www.cemvakfi.org/haber_detay.asp?ID=208. 
16http://www.aramanet.com/haberaran.netara?searchstr=Aleviler+A%C4%B0HM+ba% 

C5%9Fvurdu. 
17 http://www.guncelegitim.com/haber_oku. asp?haber=64. 
18 http://forum.megaturka.com/archive/index.php/t-4311. html. 
19 Bkz.: 2000 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 18. http://ec. 

europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2000/tu_en.pdf; 2001 Regular 
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Alevi ve Bektaşi Oluşumları Birliği Kültür Derneği, Anayasa’nın 14 ve 
24’üncü maddeleri ve Dernekler Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, 
Müslüman dinî topluluklarına atıf yapacak şekilde “Alevi” veya “Bektaşi” adı 
altında dernek kurulamayacağı gerekçesiyle feshedilmesi, 2002 İlerleme 
Raporu’na bir eleştiri olarak; daha sonra Türkiye’nin attığı adımlar neticesinde 
derneğin yasal statü kazanması ile 2003 Raporu’na olumlu bir gelişme olarak 
geçmiştir.20  

Tüm gelişmelerden sonra 2006 İlerleme Raporu’na Alevi konusu şöyle 
yansımıştır: “Alevi topluluğun durumuna dair hiçbir gelişme olmamıştır. 
Aleviler ibadethanelerini (Cemevleri) açmakta güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 
Cemevleri ibadethane olarak tanınmamakta ve resmi makamlardan mali yardım 
alamamaktadırlar. Alevi ailelerin çocukları okullarda kendi özgünlüklerini 
tanımayan zorunlu din eğitimine tabi tutulmaktadır. Zorunlu din eğitimine dair 
bir dava hâlen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmektedir. 
Önümüzdeki seneden itibaren ortaöğretim müfredatında Alevilere değinilmesi 
öngörülmektedir. Genel olarak, ibadet özgürlüğüne saygı duyulmaya devam 
edilmektedir. Ancak gayrimüslim cemaatlerin karşılaştıkları zorluklara dair 
hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Ayrıca Aleviler ayrımcı uygulamalarla karşı 
karşıya kalmaya devam etmektedirler.”21 Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Alevilerle ilgili yapmış olduğu açıklama ve 
çalışmalar, AB yetkililerince tatmin edici bulunmamıştır. Bu durum Alevi 
sorununun AB yolunda tartışma konusu olmaya devam edeceğini 
göstermektedir.  

Alevi sorunu AB ilerleme raporlarında sürekli yer almasına rağmen 
Türkiye’nin üyeliği konusunda fazla büyük sorun yaratacak nitelikte 
gözükmemektedir. Çünkü AB ülkelerinde ortak bir yapı olarak kabul edilecek 
dinî sistem bulunmamakta; her ülke kendi şartlarına uygun olan yapı ile 
tutumunu belirlemektedir. Önemli olan bu tutumun genel insan hakları 
çerçevesinde şekillenmesidir. Mesela bazı AB ülkelerinde belli kiliselere 
ayrıcalıklı bir konum verilerek millî kilise ya da devlet kilisesi olarak kabul 
edilmektedir.22 Yine Salman Rüştü olayında Müslümanların kitabın 
yasaklanması için şikâyetleri üzerine İngiltere yargısı, Dine Hakaret Yasası’nın 
Müslümanlığı kapsamadığına hükmetmiş ve siyasi irade bu karara dayanarak 

                                                                                                                        
Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 27 (http://ec.europa.eu/enlargement/ 
archives/pdf/key_documents/2001/tu_en.pdf).  

20 Bkz.: 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 37 
http://ec.europa. eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/tu_en.pdf; 2003 
Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 37.  

21 2006 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 16.  
22 Bkz.: Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, (2005), Oxford University Press: 136: Davie, 

Grace, Modern Avrupa’da Din, s. 16-24.  
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yasanın kapsamının genişletilmesini uygun bulmamıştır.23 Dolayısıyla 
Türkiye’nin Alevi-Sünni çatışma zemini yaratmadan, konuyu vatandaşlık 
hakları çerçevesinde ele alarak tatmin edici bir noktaya vardırması için daha 
fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir.  

2. Azınlıkların Dinî Hakları Sorunu 

Türkiye’nin AB sürecinde önüne çıkan sorunlardan birisi de gayrimüslim 
azınlıkların dinî hakları sorunudur. Lozan Antlaşması’na göre Türkiye’de 
bulunan ve AB Raporlarında da zikredilen; Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler 
olmak üzere üç azınlık grup bulunmaktadır. Bu antlaşmaya göre zikredilenlerin 
dışında kalan grupların yasal kimlikleri bulunmamaktadır. AB 2004 İlerleme 
Raporu’nda zikredilen azınlıklar ve nüfusları ile ilgili gayriresmî rakamlar ise 
şöyledir: 60.000 Ermeni Ortodoks; 20.000 Yahudi; 20.000 Roman Katolik; 
20.000 Süryani Ortodoks; 3.000 Rum Ortodoks; 2.500 Protestan; 2.000 Süryani 
Katolik; 2.000 Ermeni Katolik; 500 Ermeni Protestan ve 300 Keldani Katolik.24 
Bunlarla ilgili genel olarak üç sorun gündeme gelmektedir. Bunlar: Yasal 
kimlikleri ile mülkiyet haklarının kabulü ve din adamlarının eğitimleridir.  

Eğitim bağlamında Ermeniler, İstanbul’da özellikle Hristiyanlık eğitimi 
veren bir ilahiyat fakültesi açılması talebinde bulundular; ancak Türkiye’nin 
eğitimi üstlenmesi şartını ileri sürmesi sebebiyle bu isteklerinden vazgeçtiler.25  

Türkiye içerisinde bulunan inanç grupları içerisinde en aktif olanlar, Rum 
Ortodokslardır. Bunun ana sebebi, Ortodoksluğun eski merkezinin İstanbul 
olması ve Fener Rum Patriği’nin yüzyıllar boyunca ruhani liderliği ifade eden 
ekümenlik sıfatını kullanmış olmasıdır. Rum Ortodoks Kilisesi’nin liderliğini 
Patrik I. Bartholomeos yapıyor ve Avusturya’daki Rum Ortodoks Patrik’i dâhil 
kendi patrikliği olmayan bütün Ortodoks metropolitleri ona tabidir. Ancak 
Türkiye Cumhuriyeti ekümenlik sıfatını kabul etmediği için Patrik’i sadece 
İstanbul’da bulunan Ortodoksların dinî lideri olarak kabul etmektedir.  

T.C.nin AB müzakere sürecine girmesiyle Rum Ortodoks kilisesi bu fırsatı 
değerlendirerek taleplerini AB gündemine taşımıştır. Rum Ortodoks kilisesinin 
taleplerini üç ana başlık altında toplayabiliriz: Kilisenin ekümenlik unvanının 
Türkiye tarafından kabul edilmesi, Heybeli Ada’daki Ruhban Okulu’nun 
açılması ve kilise taşınmazlarının iade edilmesi. Bu her üç konu, Türkiye’nin 
AB sürecinde önemli tartışma konuları hâline gelmiş ve her biri farklı şekilde 
Avrupa Birliği’nin Türkiye raporlarında yer almıştır.  

                                                 
23 Baubérot, Jean (2003), (Çeviren: Fazlı Arabacı), Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve 

Laiklik, İstanbul: Ufuk Kitapları: 174.  
24 2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 43, (Footnote 13). 1998 

raporundaki rakam ise sadece yaklaşık 12 milyon şeklindedir. Bkz.: 1998 Regular Report on 
Turkey’s Progress Towards Accession, p. 19. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ 
pdf/key_documents/1998/turkey_en..pdf. 

25 2002 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 39.  
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a. Fener Rum Patriği’ne Ekümenlik Unvanının İadesi Meselesi 

Fener Patrikliği, Türkiye’nin AB ile müzakere süreci başlamadan önce 
ekümenlik26 meselesini AB’nin gündemine taşımış; ancak henüz bundan bir 
sonuç alamamıştır. Burada dikkat çeken; bu unvanın geri alınma girişiminin 
Türkiye’nin AB ile müzakerelere başlaması için yapılan oylamanın öncesine 
rastlamasıdır. Bunun amacı Türkiye’nin müzakere sürecini provoke etmek 
olabileceği gibi bu isteğinin gerçekleşmesi için doğan fırsatı değerlendirmek de 
olabilir.  

Bilindiği üzere Amerikan elçisi Eric Edelman tarafından düzenlenen bir 
resepsiyona Bartelemeos “Ecumenikal” unvanı ile davet edilmiş ve bunun 
üzerine Başbakan Tayip Erdoğan Türk yetkililerinin bu davete katılmaması için 
talimat vermişti. Türkiye’nin bu tutumu, 2003 İlerleme Raporu’nda bir eleştiri 
konusu olarak yer almıştır.27  

Bir iddiaya göre AB ve ABD Fener Rum Patrikhanesi’ni, Ortodoksların 
ikinci merkezi olan Rusya’ya karşı kullanmak istedikleri için bu konuyu 
önemsemişlerdir. Böyle bir girişimle, Ortodoksluğun siyasi gücünün Rusya’nın 
elinden alınabileceği düşünülmüş olabilir. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Patriği    
II. Alexiy, Rusya Ortodoks Kilisesi’nin her zaman Kıbrıslı Rumların emrinde 
olduğunu söylemiş olması,28 buna dair bir işaret gibi gözükse de Rus 
Kilisesi’nin, Fener Rum Patrikhanesi’nin bu unvanı kullanmasını asla kabul 
etmeyeceği de iddia edilmiştir.29  

Ortodoks kilisesinin Osmanlı Devleti’ne karşı başkaldırılarda etkin rol 
oynadığı ve Yunanistan’ın yanında yer aldığı bilinmektedir.30 Ortodoksluğun 
belirgin karakterlerinden birisi, din ile milliyetçilik politikalarını birlikte 
yürütmesidir.31 Yunanistan’ın resmî görüşünü ifade eden Ortodoksluk, aynı 
zamanda millî dış politikalarının da belirleyici bir unsurudur. Zira Ortodoksluk, 
Orta Asya Rus-Türk Cumhuriyetlerini ve Bosna Hersek’i birleştirecek 
Türkiye’den gelen bir Müslüman kuşağın ortaya çıkmasına karşılık, 
Balkanlar’da bir Ortodoks kuşağı oluşturma projesi olarak da 

                                                 
26 Hristiyan birliğini sağlamayı amaçlayan bu unvan ilk defa 451 yılında Kadıköy Konsili’nin 28. 

kononu ile resmîleşmiştir. Bkz.: Macar, Elçin, (2003), Cumhuriyet Döneminde İstanbul 
Rum Patrikhanesi, İstanbul: İletişim Yayınları: 29, 30.  

27 Bkz.: 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
28 http://www.abhaber.com/haber_sayfasi. asp?id=9682. 
29 Çelik, Mehmet, (2000), Fener Patrikhanesi’nin Ökümenlik İddiasının Tarihi Seyri (325-

1453), İzmir: Akademi Kitabevi: 132.  
30 Ekincikli, Mustafa, (1998), Türk Ortodoksları, Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 146: Graham E. 

Fuller ve Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 134: Macar, Elçin-A. 
Gökaçtı, Mehmet, Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve 
Öneriler, s. 14. http://www.tesev.org.tr/etkinlik/ruhbanokulu_17mart2006. pdf. 

31 Bkz.: Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği, s. 134.  
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düşünülmektedir.32 Sırbistan’ın Hristiyanlığa dayalı tarihî köklerine dönüş ve 
Türklere karşı Hristiyanlığı koruma siyaseti de bu bağlamda 
değerlendirilebilir.33 Müslümanlar ile Ortodoks dünyası arasında çatışma 
zemininin daha güçlü olduğunun belirtilmiş olması da bunu destekler 
niteliktedir.34  

Ekümenlik konusunda AB ve ABD’nin daha fazla baskı kullanmamaları ise, 
radikal İslâmî grupların buna karşılık olarak hilafet meselesini gündeme 
getirmeleri endişesi olabilir. Nitekim Katolik yardım vakfı “Missio”dan Otmar 
Oehring, AB’nin azınlık haklarını savunmada yeteri kadar kararlı 
davranmamasını buna benzer bir gerekçeye bağlamıştır.35 Bu unvanın kabulü, 
İslâm dininde ona mukabil gelen hilafet meselesinin de gündeme gelmesine 
vesile olabilir. Çünkü hilafetin kaldırılmasıyla birlikte, Ortodoks kilisesinin de 
dışarıya çıkarılması fikri ileri sürülmüş; ancak birtakım endişelerden dolayı 
bundan vazgeçilmiştir.36 Esasen güçlü bir kontrol mekanizması ile bu makamın 
Türkiye’nin menfaatlerine hizmet veren bir konuma getirilmesi mümkün ise de 
belirttiğimiz riskler sebebiyle zor bir adım olarak gözükmektedir. Dolaylısıyla 
AB sürecinde bu konu laiklik ve özgürlük talepleri arasında tartışılmaya devam 
edilecektir.  

b. Heybeli Ada’daki Ruhban Okulunun Açılması  

1884’te Patrikhane’ye bağlı bir lise olarak açılan Heybeli Ada Ruhban 
Okulu 1951’de Patrik Athinagoras tarafından ruhban yetiştirmesi için özel 
yüksek okula dönüştürüldü. Heybeli Ada Ruhban Okulu 1971’de “Özel Yüksek 
Okulların Kapatılması” hakkındaki kanun yürürlüğe girince, Millî Eğitim 
Bakanlığı’nca kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti, AB ile müzakerelere başlamadan 
önce Ortodoks kilisesinin onursal lideri kabul edilen I. Bartelemeos okulun 
tekrar açılması için girişimlerini yoğunlaştırdı ve bu konu AB sürecinin 
tartışmalı konularından birisi hâline geldi.  

Bu olaya bağlı olarak Avrupa Parlamentosu’nun Hollandalı Türkiye 
Raportörü Camiel Eurlings, Türk makamlarını din özgürlüğü konusunda ağır 
ihmalkârlıkla suçlayarak Ankara’daki Hükûmetlerin, 1990’dan beri Ruhban 
Okulunu açmaya yönelik verdiği sözlerini tutmaları gerektiğini; Türkiye’nin 
laik bir devlet olarak taviz veremeyeceği şeklindeki anayasal çekincelerinin 
kabul edilemez olduğunu söyledi.37  

                                                 
32 Baubérot, Jean, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, s. 120.  
33 Huntington, P. Samuel (2003), The Clash of Civilizations en Remaking The World Order, 

New York: Simon And Schuster: 315.  
34 Bkz.: Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 162.  
35 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
36 Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 29.  
37 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm.  
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Ruhban okulu ile bağlantılı olarak ileri sürülen gerekçelerden birisi 
Bartholomeos’un görevi sona erdiği zaman, okulunun 1971’den beri kapalı 
olması sebebiyle bu makama yeni bir atamanın yapılamayacağıdır. Zira patrik 
olarak atanacak olan bu kişinin hâlen Türkiye’de bulunan metropolitler 
arasından seçilmesi ve Türkiye vatandaşı olması zorunluluğu bulunmaktadır.38 
Dolayısıyla bu vasfa sahip olan kişiler sınırlı ve yaşlı insanlardır. Bu yüzden 
2003 İlerleme Raporu’nda Türkiye’den defalarca bu okulun açılması için ricada 
bulunulduğu; ancak Türkiye’nin bu talebe karşılık vermediği ifade edilmiş ve 
ileride bazı dinî grupların yetişmiş insan bulamamak sebebiyle 
kaybolabilecekleri endişesine yer verilmiştir.39  

c. Kilise Mallarının İade Edilmesi 

AB ile Türkiye arasında sorun olan meselelerden birisi de kilise malları 
konusudur. Türkiye’de azınlık mallarının tapu kayıtları, bireyler ya da vakıflar 
adınadır ve bu mallarından sadece 1936 tarih ve 2762 sayılı Kanun çerçevesinde 
beyan edilenler yasal olarak tanımış ve 1936’daki listede yer almayan tüm 
taşınmazları kapsam dışında tutulmuştur. Bilindiği gibi Türkiye’de yaşayan 
azınlıkların statüleri ve hakları Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma 
uyarınca Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımız gibi Türkiye’de yaşayan 
azınlıklarda dinî kuruluşlara ait binalarda tadilat dâhil yeni bina inşası ve 
gayrimenkul edinme hakkı yoktur. Dolayısıyla AB süreci, bu antlaşmanın ilgili 
maddelerinin delinmesine yol açmıştır.40  

Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat EVP Grubu ve Ortodoksların 
İstanbul’da gerçekleştirdikleri 9. Ortodoks Konferansı’nda, Türkiye’deki 
azınlıklara AB devletlerindeki gibi eşit haklar tanınarak el konulan kilise 
mallarının geri verilmesi ve 1971’den beri kapalı olan Ortodoks Ruhban 
Okulu’nun açılması talep edildi. Patrik Bartelomeos da Türk makamlarını, 
kiliselerin kapatılması ve mallarının sahiplerine iade edilmesi konusunda sert 
bir dille eleştirdi.41 Türkiye’de yaşayan dinî azınlık ve cemaatler, mallarını geri 
almak ve ellerinde bulundurdukları mallar konusunda daha geniş tasarruf 
haklarını sahip olmak için konuyu Avrupa Birliği’ne taşıdılar.  

Aralık 2000’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Institut de Prêtres 
Français (Asompsiyon Rahipler Topluluğu) hakkında, bir arsa ve onun 
üzerindeki binaların intifa hakkı ile arsayı kâr amacıyla kiraya verme hakkının 
verilmesini öngören uzlaşmayı Türkiye uygulamamakla birlikte,42 azınlıkların 
şikâyetleri doğrultusunda bir dizi reformlar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 

                                                 
38 Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 29.  
39 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
40 Çelik, Mehmet, Fener Patrikhanesi’nin Ökümenlik İddiasının Tarihi Seyri (325-1453), s. 

134, 135.  
41 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
42 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34, 35.  
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Ağustos 2002’de Cemaat Vakıfları, Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 
mülk alım satımına yetkili ve tasarrufları altında bulunduğunu ispatladıkları 
taşınmazları tescil ettirme hakkına sahip kılınmıştır.43 Türkiye’nin yaptığı bu 
iyileştirmeler raporlara olumlu gelişmeler olarak yansımış; ancak Vakıflar 
Kanunu’nun, Ağustos 2002 reformunda yer almayan taşınmazların 
kiralanmasını yasaklamaya devam etmesi; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, dinî 
vakıflar üzerindeki, mütevelliyi azletme yetkisine sahip olması ve taşınmaz 
malların tescili ile ilgili prosedürün açık olmaması ve de el konulan malların 
iade edilmesine olanak tanınmaması gibi konular eleştiri olarak 2002 raporunda 
yer almıştır.44  

Eleştiriler neticesinde Vakıflar Kanunu, dördüncü reform paketi kapsamında 
tadil edildi ve Ocak 2003’te bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelik, (Ekim 
2002’de çıkarılan daha önceki bir yönetmelikte öngörüldüğü gibi) taşınmaz mal 
edinmek, tasarruf etmek ve tescil ettirmek için vakıfların Bakanlar Kurulundan 
izin alması mecburiyetini kaldırdı. Bu yönetmelik “gerekli görüldüğünde” ilgili 
bakanlıkların ve kamu kurumlarının görüşlerinin alınmasını da öngörmekle 
birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasını yeterli görmüştür. 
Altıncı reform paketi ise azınlık vakıflarının taşınmaz mallarının tescil edilme 
süresini altı aydan on sekiz aya çıkarmıştır.45 Ancak Ocak Yönetmeliği’nin, 
yalnızca gayrimüslim vakıflara atıf yapması ve Katolik ve Protestan cemaatler 
dâhil vakıf kuramayan bütün dinî cemaatleri kapsam dışında bırakması; ayrıca, 
yönetmeliğe ilişik 16046 azınlık vakfını içeren listede bulunmayan vakıfların 
taşınmaz mal tescil ettirme hakkına sahip olmaması, 2003 raporunda 
eleştirilmiştir. Aynı rapora göre 116 vakıf, toplam 2234 başvuru yapmış olup, 
bunların çoğu ilgili taşınmazların kamu kurumları veya özel bireyler adına tescil 
edilmiş oldukları gerekçesiyle reddedilmiş, bir kısmı da eksiklerin 
tamamlanması için başvurana iade edilmiş,47 341 ise kabul edilmiştir.48 Yine 
aynı rapora göre 2001 ve 2003 arasında 406 vakıf feshedilmiştir.49  

                                                 
43 Geniş bilgi için bkz.: 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 

38, 39.  
44 2002 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 39.  
45 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34.  
46 Bu rakam VGM 1936’da azınlık vakıflarından ellerinde bulunan mal varlıklarının dökümünü 

istemesi üzerine ortaya çıkan rakam olmalıdır. Bkz.: Macar, Elçin, Cumhuriyet Döneminde 
İstanbul Rum Patrikhanesi, s. 176. Vakıf islimlerinin listesi için bkz.: 
http://www.belgenet.com/yasa/k4771-y2.html. 

47 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, p. 34.  
48 2004 raporunda bu sayı 287: 2005 raporunda ise 341’dir. Bkz.: 2004 Regular Report On 

Turkey’s Progress Towards Accession, p. 43: 2005 Regular Report On Turkey’s Progress 
Towards Accession, p. 30. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/ 
2005/package/sec_1426_final_progress_report_tr_en. Pdf. 

49 2003 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 35.  
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2005 Raporu’nda ise 2004’ten beri dinî özgürlükler konusunda fazla 
ilerleme olmadığı, hâlâ dinî grupların kendi dinlerini korumak ve geliştirmek 
için yasal güvencelerinin bulunmadığı belirtilerek 2005’te yapılan yasal 
düzenlemelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yabancı vakıflar üzerindeki 
yetki alanının kısıtlanmasından olumlu bir gelişme olarak bahsedilmiş;50 2006 
Raporu’nda ise bu değişikliğin uygulamaya geçmemesi bir eleştiri olarak 
zikredilmiştir. Ayrıca VGM kontrolü altında bulunan Büyükada Rum Kız ve 
Erkek Yetimhanesi konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiş olması ve 
vakıf malları üzerindeki bazı kısıtlamaların varlığı eleştiri konusu olarak 
varlığını korumuştur.51  

Mülkiyet sorunları ile bağlantılı bir diğer konu da, Azınlıkların sahip 
oldukları araziler üzerine ibadethane inşa etmeleri sorunudur ve yetkililer, 
Diyarbakır’da yeni bir Protestan Kilisesi’nin inşasına Temmuz 2002’de izin 
vermiştir; ancak Nisan 2003’ten beri ibadete açık olan bu yerin hukukî statüden 
yoksun bırakılması 2003 raporunda eleştiri konusu olmuştur. Mayıs 2004’te ise 
bu yerin ibadet yeri olarak kaydedilmesi reddedilmiş; ancak daha sonra bu 
karardan vazgeçilerek burası ibadet yeri olarak kaydedilmiştir. İbadet yerleri 
inşasına izin verilmesiyle ilgili olarak, İmar Kanunu altıncı reform paketi 
kapsamında değiştirilmiş ve bunun ardından, Eylül 2003’te bir genelge 
yayımlanarak, “cami” sözcüğü yerine “ibadet yerleri” ifadesi konulmuş ve 
böylece kiliseler ile sinagoglar da kanunun kapsamına alınmıştır. Bu 
değişiklikle, Edirne’de açılmaya çalışılan Bahai İbadethanesi ile Ankara’da bir 
vakıf bünyesinde açılan Katolik Kilisesi’nin ibadet yerleri kapsamına girmesi 
yasal bir zemin kazanmış oldu.  

Azınlıkların mülkiyet hakları düzenlenirken, Müslümanların aleyhine olacak 
tarzda düzenlemelerin olması durumunda içerde çatışma zeminin güçleneceği 
gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, azınlıkların inanç 
özgürlüklerini genişletmeye yönelik yaptığı çalışmaları AB ülkeleri ile 
karşılaştırdığımızda, bazılarından daha ileri bir duruma geldiği görülecektir. 
Bunun en yakın örneği Yunanistan’dır. Yunanistan Anayasası’nda Ortodoksluk, 
devletin resmi dinî olarak tanınarak diğer inanç gruplarına karşı ayrıcalıklı bir 
konumda kabul edilmektedir. Aynı şekilde Yunanistan’da resmi belgelerde 
kişinin inancının belirtmesi yasal bir zorunluluk olarak bulunmaktadır. Hatta 
Yunanistan, Ortodoksluğa bağlılığı sebebiyle farklı inanç gruplarına baskı 
uygulayarak devlet içerisindeki hareketlerini kısıtlamaktadır.52  

Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti, yaptığı reformlarla bazı AB üyesi 
ülkelerin standartlarının da ötesine geçmiştir. Dolayısıyla ruhanî kültürümüzle 
ilgili müzakere konularının, üyelik konusunda büyük bir engel teşkil edecek 

                                                 
50 2005 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 30.  
51 2006 Regular Report On Turkey’s Progress Towards Accession, p. 27. 
52 Baubérot, Jean, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, s. 120, 121.  
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niteliği kalmamıştır. Her hâlükârda Türkiye’den azınlık inanç grupları ile ilgili 
iyileştirmeler yapması talep edilebilir; fakat bu konulara dayanarak Türkiye’nin 
üyeliğinin askıya alınması mümkün değildir.  

Tabiî ki Türkiye’nin üyeliği, iç etkenler kadar dışarıdaki gelişmelere de bağlı 
bir olaydır. Bu yüzden biz bu çalışmamızda, dışarıda gelişen ve Türkiye’nin 
üyeliğini etkisi olan bazı önemli olaylara da değineceğiz.  

II. Türkiye Dışında Gelişen ve Türkiye’nin AB Üyeliğini Olumsuz 
Etkileyen Bazı Olaylar  

Her iki medeniyetin hafıza kayıtlarında geçmişte yaşanmış birtakım 
olayların derin izleri bulunmaktadır. Bunların başında haçlı seferleri ile İslâmî 
cihat ve fetih hareketleri gelmektedir. Yakın tarihimizde gerçekleşmiş bazı 
olaylar bilinçaltındaki bu duyguları yeniden canlandırmıştır. Bu olayların 
hepsini doğudan Türkiye’nin AB süreciyle bağlantılı değerlendirmek zor da 
olsa, sonuç itibarıyla Türkiye’nin ruhanî kültürü sebebiyle AB sürecini olumsuz 
etkiledikleri aşikârdır.  

1. 11 Eylül Olayı ve Afganistan ile Irak’ın İşgali  

Batıda İslâm fobisinin artmasına ve İslâm’ın dünya kamuoyunda terörle 
birlikte anılmasına en çok tesir eden olayların başında 11 Eylül olayı 
gelmektedir. Bu olay her iki medeniyetin hafıza kayıtlarında bulunan 
güvensizlik duygularını pekiştirmiştir. Bu olayın akabinde gerçekleşen 
Afganistan ve Irak işgali, olayın izlerinin uzun süre hafızalarda canlı kalmasına 
vesile olmuştur. 11 Eylül olayı birçok Müslüman tarafından İslâm ülkelerinin 
işgali için bir bahane; Batı tarafından ise kendi demokrasi ve özgürlüğüne karşı 
bir terör eylemi olarak algılanmıştır.53 Müslümanların küçük bir azınlık terörist 
yüzünden terörist imajıyla tehlikeli bir düşman olarak gösterilip kuşatılması ve 
sürekli takip ve baskı altına alınarak inançları ile alay edilir hâle getirilmiş 
olmaları kabul edilebilir değildir.54  

Bu olay Türkiye’nin AB sürecini de etkileyen en önemli olaylardan biri 
sayılır. Zira Orta Doğu Projesi ile medeniyetler ittifakında Türkiye’nin rolü, bu 
olaya bağlı olarak gelişmiştir. Bu olay sebebiyle, özellikle İslâm ile terörün 
sürekli beraber zikredilmesi, AB halkları nezdinde de Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı olumsuz duyguların gelişmesine vesile olmuştur. Başbakan Tayip 
Erdoğan’ın, antisemitizm (Musevi düşmanlığı) gibi İslâm fobisinin de insanlığa 
karşı suç olduğunu ve dünyada Müslümanları yaralayan ‘‘İslâmî terör’’ ve 
‘‘İslâmofaşizm’’ gibi sözlerden kaçınılması gerektiğini belirtmiş olması55 bu 
etkiye de işaret etmektedir. Zira bu tür olay ve tepkilerin artması Türk 

                                                 
53 Bkz.: Husain, M. Zohair (2003), Global Islamic Politics, United States: Addison-Wesley 

Educational Publishers Inc: 332-335.  
54 Graham, E. Fuller ve Ian, O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın Jeopolitiği, s. 41.  
55 http://gazeteler.hossohbet.com/hurriyet/4777-erdogan-antisemitizm-gibi-İslâm-fobisi-de-

suc.html. 
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kamuoyundaki AB desteğini azalmakta ve bu doğrultuda siyaset güden iktidar 
partisini zor duruma düşürmektedir.  

2. Karikatür Olayı  

Hatırlanacağı üzere Hz. Muhammed’in karikatürlerinin önce Danimarka’da 
daha sonra başka bazı Avrupa ülkelerinde yayımlanması, İslâm dünyasını 
sokağa dökmüştür. Bazı gruplar tepkilerini şiddete kadar götürdüler ve bu 
tepkiler birçok çan ve mal kaybının yanı sıra, iki medeniyet arasındaki 
düşmanlık duygularını büyümesine vesile olmuştur. Öyle ki, Trabzon’da bir 
papazın öldürülmesi dahi bazıları tarafından karikatür olayına bir tepki olarak 
değerlendirilmiştir.56  

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, başkent Kopenhag’da İslam 
dünyasında rahatsızlığa yol açan karikatür krizini ele almak üzere İslâm ülkeleri 
ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi. Rasmussen görüşmenin ardından 
yaptığı açıklamada, “Danimarka Hükûmeti, özgür ve bağımsız bir gazete adına 
asla özür sunamaz.” dedi.57 Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Christian 
Hoppe ise karikatürleri yayımlayan gazetenin, özür beyanında bulunduğunu 
belirtti.58 Başbakan Erdoğan ise bu olayı manevi değerlerimize bir saldırı olarak 
değerlendirdi.59 Erdoğan’ın bu konu ile ilgili değerlendirmeleri Avrupa 
Parlamentosu’nda Türkiye’nin üyeliği ile ilgili tartışmalara sebep oldu.60 Bu 
örnek, her iki tarafın da inanç temelindeki konulara karşı ne kadar hassas 
olduklarını göstermektedir.  

3. İngiltere’de Tren İstasyonunun Bombalanması  

Bu olayın faillerinin İngiltere’de doğmuş ve büyümüş kişiler olması, olayın 
boyutunu değiştirmiştir. Bu yüzden Başbakan Tony Blair ülkede İslâmî düşünce 
ve davranışlara karşı daha katı tedbirler alınması gerektiği düşüncesinden 
hareketle antiterör yasasının çıkarılması gerektiği sonucuna varmıştır. Ancak bu 
yeni düzenlemeler dar ve istismara açık görüldüğünden Müslüman gruplar ve 
ülkeler tarafından tepki ile karşılanmıştır. Bu yasa ile birlikte doğrudan ya da 
dolaylı terör desteği suçu, sınırdışı edilmek için yeterli bir gerekçe olarak kabul 
edilmiştir. Bu olay her ne kadar terör ile bağlantılı olarak ele alınmış olsa da, 
kültür ve medeniyete ait olma düşüncesinin verdiği sahiplenme duygusu ile 
İngiltere’de yaşayan tüm Müslümanları etkilemiştir.  

4. Fransa’da Dinî Sembollerin Yasaklanması 

Fransa’da dinî sembollerin yasaklanması kararıyla birlikte başörtüsü sorunu 
Fransa’nın ana sorunlarından birisi hâline gelmiştir. Fransa, büyüyen İslâm 

                                                 
56 http://www.cwnews.com/news/viewstory. cfm?recnum=42227. 
57 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/2006/subat2006.htm. 
58 http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=33628. 
59 “Türk Dış Politika Gündemi”, http://www.asam.org.tr/temp/temp355.pdf. 
60 Bkz.: http://www.voanews.com/turkish/archive/2006-02/2006-02-16-voa6.cfm. 
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nüfusuna karşı daha çok yasaklamalara dayalı tedbirlere başvurma yolunu 
seçmiştir. Ayrıca alternatif bir çözüm olarak da, bağımsız bir Fransa İslâm’ı 
yaratmak için bütçe yaratmaya çalışmaktadır.61 Fransa’nın dinî özgürlüklere 
karşı baskıcı bir tavır sergilemesi, Türk kamuoyundaki baskıcı laikliğin yarattığı 
umutsuzluk duyguları, AB sürecinde de bu baskıların devam edeceği şeklinde 
bir endişeye dönüşmüş ve İslâmcı kesim arasında AB üyeliğine verilen desteğin 
azalmasına sebep olmuştur. Zira Türkiye’de İslâmcıların çoğunun AB sürecini 
desteklemelerinde en etkili olan unsurlardan birisi, özgürlükçü AB anlayışı 
sayesinde mevcut sistemin inançlar üzerinde kurduğu baskının kalkacağını 
düşünmeleridir.  

5. Papa 16. Benedict’in İslâm ile İlgili Sözleri ve Türkiye’yi Ziyareti 

Papa XVI. Benedictus’un kendisinin geçmişte öğretim üyesi olduğu 
Almanya’daki Regensburg Üniversitesinde 12 Eylül 2006 tarihinde verdiği bir 
konferans sırasında Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos’un: “Bana 
Muhammed’in hangi yenilikler getirdiğini gösterin, orada hep şeytani ve 
insanlık dışı şeyler bulacaksınız. Örneğin dini kılıç zoruyla yayması gibi” 
sözlerini nakletmesi, özelde Türkiye’de genelde de İslâm dünyasında büyük 
infiale neden oldu. Bilindiği üzere Papa’nın bu göreve gelmeden önce ve 
geldikten hemen sonra yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 
açıklamalar idi. Zaman açısından bu açıklamayı ele aldığımızda, AB’nin 
Türkiye raporunu açıklamasına yakın düşmesi bir tesadüf değildir. İstanbul 
örneğinin verilmesi de kesinlikle çok bilinçli bir seçimdi. Bu bilinçli seçim Türk 
kamuoyunun tarihî kodlarında saklı bulunun Batı karşıtlığı duygusunu tahrik 
etmiş ve büyük infiale sebebiyet vermiştir.  

Bu olayın etkisinde kalan Avrupa Parlamentosu’nun Hristiyan Demokrat 
milletvekillerinin bazıları rapora, bu tepkileri kınayan bir paragraf eklemek 
istediler. Ancak bu yaklaşıma, yine Hristiyan Demokrat kökenli olan Türkiye 
raportörü Camiel Eurlings karşı çıktı. Böylelikle Papa’nın sözlerine Müslüman 
dünyadan gelen protestolar ile ilgili bir paragraf ekleme yerine, Papa’nın Kasım 
ayı içinde yapmayı planladığı Türkiye ziyaretine atıfta bulunmaya karar verildi. 
Ancak bu konu 2006 ilerleme raporunda yer almamıştır. Türkiye raportörü 
Camiel Eurlings, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kasım’da 
Papa’nın Türkiye’ye yapacağı ziyaret mutlaka gerçekleşmeli ve dinler arasında 
yeni köprüler kurulmasına olanak tanımalı. Türkiye hep bu önemli rolü 
üstlenmiştir. Osmanlı devrinde de Türkiye’de her zaman birçok din hüküm 
sürmüştür. Bence Türkiye gene bu konuda liderlik konumuna gelebilir. Ümit 
ediyorum ki, Papa’nın ziyareti bu yönde karşılıklı dostluk ve anlayış ilişkisini 
yeniden yeşertecek bir ortam hazırlar.”62 

                                                 
61 Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, p. 2.  
62 Hürriyet gazetesi, 03 Ekim 2006.  
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Papa 16. Benediktus, durumu düzeltmek için Papalık Sarayı’nda İslâm 
ülkelerinin büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında 
Hristiyanlarla Müslümanların diyalog içerisinde olmaları gerektiğini belirtti. 
Dinler ve kültürlerarası diyaloğun önemine de dikkat çeken Papa: 
“Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki diyalog, geleceğimizin de büyük 
oranda kendisine bağlı olduğu hayati bir gerekliliktir.” dedi. Katolik 
Kilisesi’nin İkinci Vatikan Konsili’nde (1962-1965) Müslümanlar hakkında 
kullandığı, “Kilise, canlı ve sürgit mevcut olan, merhametli ve kudretli olan, 
yerin ve göğün yaratanı, insanlarla konuşmuş biricik Tanrı’ya tapan 
Müslümanlara da saygıyla bakar” kararını da hatırlatan 16. Benediktus, 
kendisinin de tıpkı selefi İkinci John Paul gibi dinler ve kültürler arası 
diyaloğun sürmesinden yana olduğunu ifade etti.63  

Avrupa Parlementosu milletvekili Cem Özdemir, gazeteye yaptığı 
açıklamada, Papanın açıklamalarının “şık olmadığını” ancak Papa’ya yapılan 
özür taleplerinin de abartılı olduğunu, Türkiye’nin Papa’nın yapacağı ziyareti 
iptal etmemesi ve bu ziyarette diyalog aramasını talep etti.64 Nitekim yükselen 
tansiyonun düşürülmesi amacıyla Papa, Türkiye ziyaretini yapmaya karar verir 
ve sorunsuz gerçekleşen bu ziyarettin sonunda Papa, Türkiye’ye destek beyan 
ederek, Türkiye’nin aleyhine gelişen durumu lehine çevirmiştir.65  

6.AB Anayasası’na “Avrupa’nın Kökeni Hristiyanlığa Dayanmaktadır.” 
Maddesi’nin Eklenmeye Çalışılması 

Papa John Paul II, Avrupa Birliği Anayasası’na, AB’nin köklerinin 
Hristiyanlığa dayandığı maddesinin eklenmesi için kampanyalara öncülük 
etmiştir. Papaya göre Avrupa Anayasası’nda Hristiyanlığı anmamak, tarihin 
tahrifi idi. Ancak bu madde taslak anayasaya girmesine rağmen, daha sonra 
Türkiye’nin de yoğun itirazları üzerine Anayasa’dan çıkarılmıştır. AB bu 
gerçeğe rağmen seküler bir proje olarak kendini ifade etmeyi tercih etmiştir. Bu 
tercih Türkiye’yi de kapsayan AB genişleme süreciyle uyumlu bir tercihti. 
Sonuç olarak AB’nin kökleri Hristiyanlığa dayanır maddesi yerine: “Birlik, 
cinsiyet, ırk veya etnik köken, din ya da inanç, özürlülük, yaş veya cinsel 
tercihe dayalı ayrımcılığa karşı mücadeleyi amaçlayacaktır.” Maddesi AB 
Anayasası’nda yerini almıştır.66 Fazla alakâsı olmamasına rağmen yapılan 
araştırmalara göre AB Anayasası’na hayır denmesinde en etkin rol oynamış 
etkenlerden birisi Türkiye’nin AB üyeliği olmuştur.67 Bu madde AB 

                                                 
63 http://www.hurriyetusa.com/haber/haber_detay. asp?id=9792. 
64 http://haber. ihya. org/lobi/index. php?t2=haber&an=29525&kn=36. 
65 Bkz.: http://www.abgs. gov. tr/index. php?p=39457&l=1. 
66 MADDE III-117 
67 The PEW Form on Religions and Public Life, “Muslims and The Future of Europe”, p. 2. 

http://pewforum. org/publications/reports/muslims-europe-2005.pdf. 
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Anayasası’na girmiş olsaydı, o zaman Türkiye’nin üyelik süreci çok daha zor ve 
imkânsız hâle gelecekti. Zira Türk toplumunun büyük bir kısmında hâlâ AB’nin 
bir Hristiyan kulübü olduğu kanaati vardır. Böyle bir şey gerçekleşmiş olsaydı, 
bu kanaat doğrulanmış ve toplumun tümünü etkileyecek yaygın bir kanaat 
hâline gelerek Türkiye’nin katılımını imkânsız hâle getirecekti. Türkiye’nin 
Katılım Sürecinden Sorumlu AB Genişleme Komiseri Olli Rehn’e sorulan bir 
soru üzerine: “AB hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi 
prensiplerinin temeli üzerine kurulmuştur. Tek bir dine bağlı bir cemaat 
değildir. İleride Birliğe üye olacak Türkiye Avrupa değerleri ile İslâm dünyası 
arasında köprü işlevi görebilir.”68 cevabını vermiş olması, AB’nin laik yapısının 
önemine işaret etmektedir.  

7. Alman Film Yapımcısı Van Gogh’un Öldürülmesi 

Alman film yapımcısı Van Gogh’un İslâm’ın kadına yaklaşımını eleştiren bir 
filmi yönetmesi sebebiyle öldürülmesi, Hollanda Başbakanı Gered Zalm’ın 
radikal İslâm’a karşı savaş ilan etmesine vesile olmuş ve bu ilanı izleyen kısa 
süreçte 20’den fazla cami ve Müslümanlara ait kurum kundaklanmıştır. 
Bunların en kötüsü Müslümanlara ait okul ile caminin bombalanması olmuştur. 
Bu olaylar üzerine AB’de yaşayan Müslümanların entegrasyonu gündeme 
gelmiş ve yapılan kamu oyu araştırmalarında % 80 halkın entegrasyon için 
baskıcı yöntemlerin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
demokratik özgürlüklerden vazgeçilerek baskıcı anlayışlara doğru kayma 
zemininin ne kadar güçlü olduğunun göstermektedir.  

III. Sürecin Olumlu ya da Olumsuz Neticelenmesi Durumunda Ruhani 
Kültürümüz Üzerindeki Muhtemel Etkileri  

Eğer bu iki medeniyetin temel taşları kabul edilen inançlar bir araya gelerek 
toplumların temel ihtiyacı olan hoşgörü ve barışa katkı sağlarlarsa, o zaman din, 
bu sürecin sağlıklı gelişmesine en çok katkı sağlayan sosyal kurumlardan birisi 
hâline gelebilir. Bu olumlu süreç içerisinde ruhanî kültürümüz, bu yeni etkenler 
ışığında bir değişime uğrayacak ve bir AB İslâm modeli ortaya çıkacaktır. Bu 
modelin ana karakterlerini daha çok Batı ve Doğu’nun ortak değerleri 
şekillendirecektir. Zira bu diyalog süreci karşılıklı bir etkileşimi zorunlu 
kıldığından, ortaya çıkan sorunlar çatışma zeminlerini ortaya çıkaracak ve 
bunların giderilmesi için çözümler üretilmesini zorunlu hâle getirecektir. Tabiî 
ki bunun doğal bir neticesi olarak, her iki medeniyetin etki-tepki kuralı gereği 
ulaştıkları ortak paydalar, yeni ruhanî kültürlerinin ana karakterini 
belirleyecektir. Bundan, geleneksel İslâm ve Hristiyanlık kültürlerinin 
kaybolacağı gibi bir netice çıkarılmamalıdır. Zira her iki kültürün muhafazakâr 
kanatları bu süreçte kendilerini muhafaza etmek için daha da fazla gayret 
gösterecektir. Çünkü her iki taraf da gelişmeleri, kendi varlıkları açısından birer 

                                                 
68 “AB ÜLKELERİ BASINI: Almanya Basını”, http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ 

bultenler/ abbulteniyeni/ab-bulteni-avrupa. htm 
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tehdit olarak algılayarak savunma psikolojisi ile hareket edecektir. Ancak 
konjonktür gereği bu algı, toplumun geniş kitleleri tarafından kabul 
göremeyecek ve daha küçük kitle ve grupların ruhanî dünyası olarak kalacaktır. 
Baskın olan ruhani kültür ise etkileşim sürecinde kırılarak ortak noktalara doğru 
kayan ruhanî kültür olacaktır. AB sürecinin yarattığı yeni İslâm algısı; bir başka 
ifade ile AB İslâm’ı olarak nitelendirilebilir.  

Bugünlerde AB’de, Avrupa’ya özgün bir İslâm yaratma düşüncesi birçok 
AB devleti tarafından millî bir politikaya dönüştürülmüştür. Bu politikayı 
benimseyen devletleri başında Fransa gelmektedir. Zira Fransa, İslâm 
ülkelerinden aldığı büyük göçlerin yarattığı kültürel çatışma zemini kaldırıp, 
göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için başka çıkar yol bulamamıştır. Bu 
entegrasyonun sağlanabilmesi için ise İslâm’ı temsil eden taraflarla iş birliği 
zorunludur.69 Şüphesiz Türkiye’nin AB’ye girmesi durumunda, bu konuda öncü 
bir rol üstlenmesi daha da kolay hâle gelecektir. Tam üyelik durumunda, serbest 
dolaşım ve teşebbüs haklarının kazanılması ile oluşacak nüfus hareketleri, 
kültür transferinde etkin rol oynayacağı için, kültürler arası rekabet hızlanacak 
ve farklılıkları yönetmek için yeni stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulacaktır.  

Bugün Avrupa’nın değişik ülkelerinde 15-18 milyon Müslüman 
yaşamaktadır. Bulardan Fransa 5 milyonu aşkın Müslüman nüfusu ile birinci 
sırada gelmektedir. Yaklaşık 4 milyonluk Müslüman nüfusu ile Almanya ise 
ikinci sırada gelmektedir. Fransa’nın T.C.nin üyeliğine karşı çıkmasında bu 
unsurun da etkili olmuş olması muhtemeldir. Zira Müslüman Türkiye’nin tam 
üye olması durumunda, bu Müslüman nüfus sayesinde Tükiye’nin Fransa 
üzerindeki etkisi artabilir. Tabiî ki nüfusu 450 milyonu aşan AB Topluluğu için 
Türkiye dâhil, AB’de yaşayan ve çok değişik mezhep ile etnik kimliklere sahip 
bu halkları Türkiye’nin ne kadar etkileyebileceği de bir soru işaretidir. Tam 
üyelik durumuna Türkiye, Almanya’dan sonra AB’nin ikinci büyük ülkesi 
konumuna gelecektir. Ayrıca Türkiye, artan nüfusu ile ileride AB’nin en büyük 
ortağı olmaya da adaydır. Tabiî ki Türkiye’nin katılımı ile Avrupa Birliği’nde 
yaşayan Müslüman nüfus % 20’lere yükselecektir. Bu durumda AB, İslam 
ülkelerine karşı daha dengeli politikalar izlemek zorunda kalacaktır. Zira İslam 
ülkelerine karşı izlenen dengesiz politikalar, AB içerisinde artan Müslüman 
nüfusun muhalefetini güçlendireceğinden, iç istikrarsızlıklara yol açabilecektir.  

Sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda, gerçekte öyle olmasa dahi en 
birinci etken olarak Türkiye’nin kültürel ve tarihî mirası gösterilecektir. Çünkü 
makul bir gerekçe olmamasına rağmen Türkiye’ye karşı farklı bir tavrın 
sergilenmesinin tek makul açıklaması, Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirası 
olacaktır. Sürecin böyle neticelenmesi durumunda dinî inançlara dayalı oluşan 
ayrışma, millî kimlikleri de olumsuz etkileyerek, milliyetçilik temellindeki 
ayırımcılığı da körükleyecektir. Dolayısıyla, geçmişin genetik kodlarımıza 
                                                 
69 Klausen, Jytte, The Islamic Challenge, p. 211.  
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işlediği AB ve Hristiyanlık karşıtlığına doğru daha radikal bir dönüş ortaya 
çıkması muhtemeldir.  

İslâm’a dönüş hareketlerinin kriz dönemlerine rastladığı70 gerçeğinden 
hareket edersek, sürecin olumsuz neticelenmesi durumunda böyle bir dönüşü 
beklemek gerekir. Tabiî ki burada dönüş, ılımlı İslâm’dan radikal İslâm’a ve 
milliyetçiliğe doğru olacaktır. Zira AB sürecini yürüten hareket AB ve ABD’nin 
de konjonktür gereği sıcak bakıp desteklediği Ilımlı İslâm’ı temsil eden bir parti 
tarafından yürütülmektedir. Burada dikkat çeken husus, Milliyetçi kanadı temsil 
eden Kemalistlerin AB’ye karşı olmalarıdır. Zira Kemalizm projesi genellikle 
bir Batılılaşma projesi olarak kabul edilmektedir.71 Dolayısıyla başarısızlıkla 
sonuçlanan bir AB süreci, hem İslâmcıları hem de Kemalistleri Batı karşıtlığı 
noktasında ilk defa bir araya getirerek, Batı’ya karşı güçlü bir Türkiye 
ittifakının oluşmasına sebebiyet verecektir. Milliyetçi akımların Türk dünyası 
ile İslâmcıların da İslâm dünyası ile bir Batı karşıtlığı politikasını gütmeleri 
durumunda, esen barış rüzgârlarının çok geniş coğrafyalara yayılmış düşmanlık 
rüzgârlarına dönüşmesi muhtemeldir. Zira Türkiye’nin AB sürecinin 
başarısızlıkla sonuçlanması, Türk ve İslâm dünyasındaki radikal dinci 
söylemlerin öncülüğünü yaptığı Batı karşıtlığı duygularını güçlendirecek ve 
böylece çatışma zemini güçlenecektir. Böyle bir siyasi konjektürde radikal 
İslâmcı ve milliyetçi söylemlerin güç kazanacağı da şüphesizdir. Bu durumun 
İktidar değişimlerine, hatta bazı harita değişiklerine kadar varması muhtemeldir. 
Bu yüzden olsa ki tarihçi Burleigh, NATO’nun öncüsü olan Türkiye’nin 
Batı’nın en büyük düşmanı hâline dönüştürülmemesi uyarısında bulunmuştur.72  

Ayrıca Irak’ın işgali Orta Doğu Projesi’nin önemli bir ayağı olarak kabul 
edilmiş; buna bağlı olarak da Türkiye İslâmî bir model olarak düşünülmüştür. 
Türkiye’de yükselen ılımlı İslâm’ın hem ABD hem de AB tarafından destek 
bulmasının ana sebeplerinden birisi de budur.73 Dolayısıyla Orta Doğu 
Projesi’nin başarıya ulaşması, Türkiye’nin başarıları ile de yakından ilgilidir. 
Zira başarısız bir modelin örnek alınması mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’nin 
tarihî ve kültürel ilişkileri sebebiyle Balkanlar’dan Kafkaslar’a ve Orta Asya’ya 
kadar kalkınma ve güvenlik konularında çok önemli bir rol oynayabilme 
potansiyeli onu bölgenin vazgeçilmez aktörlerinden biri konumuna 
getirmektedir.  

Sürecin kesintiye uğraması durumunda, Ankara’nın Batı’yla arasındaki 
güvenlik bağlarının İran, Irak ve Suriye açısından caydırıcılığını korumaya 

                                                 
70 Dağı, İhsan D. (2004), Orta Doğu’da İslâm ve Siyaset, İstanbul: Truva Yayınları: 28.  
71 Dağı, İhsan D., Orta Doğuda İslâm ve Siyaset, s. 163: Huntington, P. Samuel, The Clash of 

Civilisations and Remaking of World Order, p. 74.  
72 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/avrupabirligi-haftalik/2005/avrupa2005-10.htm. 
73 Gerges, A. Fawaz (1999), America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of 

İnterests?, USA: Cambridge University Pres: 194, 195.  
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yönelik rolü74 de değişime uğrayacak ve özellikle İran’ın bölgedeki ağırlığı 
daha da artacaktır. Bu durumda ABD-Türkiye ilişkileri de zarar görecektir. 
Dolayısıyla medeniyetler çatışmasını engelleme konusunda öncü rol üstlenen 
Türkiye’nin, bu misyonunu gerçekleştirmede zaafa düşmesi durumunda, 
medeniyetler mücadelesinin ortasında sıkışıp kalması da muhtemeldir. Bu 
sıkışıklık durumunda Türkiye’nin geleceği belirsiz bir duruma dönüşebilir.  

Her iki medeniyete ait halkların hafızalarına kaydolmuş olayların ileride 
doğabilecek potansiyel düşmanlıklar için kaynak oluşturdukları şüphesizdir. Bu 
tür olaylar belirli grup ve kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, 
medeniyetlerin genel karakterlerinden kaynaklanan olaylar olarak sunulması, 
medeniyetler arasındaki çatışma zemini güçlendirmektedir.  

Sonuç olarak Türkiye’nin AB süreci iç etkenler kadar, dışarıdaki 
gelişmelere de bağlı bir süreçtir.  

                                                 
74 Graham E. Fuller ve Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslâm ve Batı’nın jeopolitiği, s. 150. 



 


