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Ortak degerlere ve ortak çikarlara bagli ortaklik olarak tanim-
layabilecegimiz Avrupa Biriigi, dÜnyada bugÜne kadar planlaninis en
bÜyÜk degisim projesidiri. TÜrkiye'nin de, 1923'de Cumhuriyet'in
kurulmasiyla baslayan ve Avrupa modelinde demokrasi ve lfiikligi esas
alanbir modernlesme projesi bulunmaktadir. Modernlesme tarihimizin
en önemli atilimini temsil eden CumhurIyet, Atatürk tarafindan, Avru-
pali degerler ve kurumlara dayali bir degisim projesi olarak tasarlaii-
mistir. Bu proje zaman içerisinde, "Atatiirk tara/tiidaii çizileii, Ai'-
rupa 'l1l11kaderiiie ve dep,erleriiie tam eiitegre olma yoliil/da tarihi hir
tutkiiya" dönÜsmÜstÜr2.TÜrkiye'nin AB'ye Üyeligi konusunda son
birkaç aydir yasadigimiz gelismeJerle, AB bu tarihi tutkuyu tanidigini
göstermistir. i 7 AraJik 2004'de TÜrkiye'ye mÜzakere tarihinin veril-
mesi ve mÜ;:akere sÜrecinin baslamasiyla bidikte, TÜrk modernlesme
projesi, modelaldigi AvrupaÜlkeleriile daha yakin iletisimve isbirligi

. Hacettepe Üniversitesi At,ltÜrk ilkeleri ve inki15p Tarihi EnstitÜsÜ Ögretim Üycsi.

Doç. Dr.
i AB, gÜnÜmÜzdeki siyasi birliklclige dönÜsmeden Önee, i 95 i yilinda. Paris
Anlasmasi ile alti Ülkenin (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, iialya. LÜksemburg)
ara1arliida, kÖmÜrve çelik orlak pazari olusturmaya yÖnelik, Avrupa KÖmÜr ve Çelik
Toplulugu (AKÇT)'uu kurmasiyla basladi. i 9')7 Roma Anlasmasi ile ekonomik
birliktelige, 1986 Avrupa Tek Senedi ve 19<)2Maastrieth Avrupa Dirligi Anlasmasi
ile siyasi birliktelige dÖnÜstü. GÜnÜmÜzde, Üye Ülkelerin ortak çikarlarinin
dengelenmesi, ulusal fiirkliliklara saygi ve farkli kimliklerin gÜçlendirilmesinc
yÖnelik yaklasimi benimseyen topluluk, ülkeler arasindaki dÜsmanliklari, ÜstünlÜk
saplantilariiii ve savasçi egilimleri asacak sekilde tasarlanmistir. AB'nin kurulusu ve
gelismesi hakkinda hiip:l/\V\Vw hiirri)'elim. CO111.Ir Avrupa Birligi sayfasiiidan ve
AB 'nin kendi sayfasindan (hiip:l/europe.eiiiiit) ayrintili bilgi edinilcbilir.
2 Tirnak içindeki ifade AB komisyonu Baskaiii Romano Prodi 'ye aittir. Bb.
Romano Prodi, "The ConunisIon's Report and Reconiendation on Turkcy's
Application, I'resentation to the European I'arliament", Eiiropeaii Parfiiiiiieiil
Briissds, 6 October 2004, 13\1 rapora takip eden adresten ulasilabilir:
htfp://eiirope.eiiiiil". 7 Ekim 2004 tarihli HÜrriyet gazetesinde, I'rodi'nin bu sÖzÜnc
atina bulunulmustur. Bkz. h/lp://1I'11'H'.hiirriyclllI1.("()lll.lr



içerisinde yürümeye baslayacaktir. Avrupa Birligi, ne yazik ki, Avru-
pali insanlar tarafindan gerçeklestirilen, ekonomik, siyasi, hukuki ve
entelektüel yapisina, zaman içindeki gelisimine, herhangi bir katkida
bulunmadigimiz bir projedir. Bu nedenle, mÜzakere sÜrecinde, bÜyÜk
ölçÜde, AB degerleri ve kriterleri esas olacaktir.

Cumhuriyet'in kurulus döneminde, Avrupa modelinde biçimle-
nen kurumlar ve degerler, yasamakta oldugumuz degisim sÜreci ile,
yine Avrupa'dan gelen, ikinci bir degisim dalgasina maruz kalmakta-
dir. Yaklasik on yil sÜrecegi tahmin edilen bu süreç, Türk toplumu ve
devletinin, Avrupali degerler ve kurumlara uyum saglayacak biçimde
yeniden yapilanmasi, AB standartlarina ve normlarina uyum saglamasi
ve bir zihniyet degisimine ugramasi anlamina gelmektedir}. Bu sÜ-
reçte, TÜrkiye'nin anayasal temel nitelikleri içinde yer alan laikligin
nasil etkilenecegi ve Türkiye için gelecekte ne gibi açilimlara yol aça-
bilecegi arastirilmasi gerekli bir konu olarak karsimiza çikmaktadir.

Bu bildiride, Avrupa'daki laiklik anlayisi ve uygulamaJari TÜr-
kiye'dekilerle karsilastirilarak, laiklik konusunda ileride meydana
gelmesi muhtemel degismeler üzerinde durulacaktir. Bunu yaparken
de Kopenhag kriterleri, Katilim Ortakligi Belgesi, AB Komisyonu
Tavsiye Karari, 2004 ilerleme Raporu, Türkiye Ulusal Programi ve
yenI kabul edilen AB Anayasasi'nda yer alan, dogrudan veya dolayli
olarak laiklikle ilgili hükümler ve kararlar degerlendirilecektir.

gerlerinin nasil formÜle edilecegi konusunda yasanmis, dini degerlere
agirlik verilerek, gerçek, adalet, iyilik ve gÜzellik gibi degerlerin kay-
naginin Tanri olarak mi kabul edilecegi, yoksa demokrasi ve insan
haklarina mi vurgu yapilmasi gerektigi konusunda ülkeler ikiye ayril-
mistir. Nihayette, laik degerlerin agir basmasiyla, Anayasa'nin liiçbir
yerinde Tanri ve Hiristiyan/Hiristiyanlik sözÜkullanllmamistir. Bunun
yerine, giris bölümÜnde "Avrupa 'nin kiiltiirel, dini ve insani IIlimsiii-
dan ilham alarak" cÜmlesiyle, Avrupa'nin dini mirasina atifta bulu-
nulmusturs. Bu durum, TÜrkiye tarafindan beklentilerini karsilayan bir
gelisme olarak degerlendirilmistir.

AB'nin din konusundaki tutumu ve uygulamalari "Kiliselerin i'e
Dini Cemaatlerin StatÜsÜ" basligi altinda ayri bir maddede açiklan-
mistir ( Madde 5 i) ô. Buna göre;. "Birlik i"iye devletlerde bulunan kiliselerin ve dini Örgi"itlerin

veya topluluklariii ulusal yasa çerçevesindeki statÜlerine sa\gi
gösterir ve ihlal etmez." (Madde 51/1). "Birlik, felsefi ve dini olmayan cemaatlerin statiilerine karsi
esit Ölçiide saygilidir. " (Madde 51/2). "Kiliselerin ve örgiitlerin kimliklerinin ve özel katlulannin far-
lunda olan Birlik, bunlarla açik, seffaf ve dÜzenli diyalogunu

sÜrdÜrÜr.c"(Madde 51/3)

Avrupa Birligi Belgelerinde Laiklik

1. Avrupa Birligi Anayasasi:
29 Ekim 2004'de Avrupa Birligi'ne üye ülkelerin imzaladigi

Avrupa Birligi Anayasasi, demokrasiye atifta baslamaida ve demokra-
siyi yükselen deger olarak ön plana çikarmaktadir4. Anayasa taslagi
hazirlik çalismalari sirasinda karsilasilan en bÜyÜksorun, Avrupa de-

5 Europea/1 CO/1slilutio/1, "Drawing inspiration from the cultural, rcligious and
humanist Inheritance of Europe, the values of which, still present in its heritage, have
embedded within the life of society the central role of the human person and his or
her inviolable and inalienable rights, and respect for law".Almanya, Polonya, Italya
Slovakya ve Vatikan Tanri'ya atif yapilmasini kuvvetle isterken, Fransa ve Ispanya
basta olmak Üzere Hoiianda ve Iskandinav Ülkeleri, dÜnyevl degerlerin ön planda
tutulmasinda israr etmisler ve anayasada Tanri'ya atif yapilmasinin, din ve devlet
islerinin birbirinden ayrilmasini gerektiren laiklik prensibine tamamen ters
dÜstÜgÜnÜsavunmuslardir. Hollanda, Ispanya ve Iskandinav Ülkeleri de, dine yönelik
bir atfin Avrupa'da iiiol/(liilo,. ve Iiioiiiiioi'aiila,. seklinde bÖlÜnme ynratacagi gÖrÜsÜnÜ
savul1lmislardir. Bu konuda bkz. GÜven Özalp, "Tanri, AB'ye girebilir l1\i~)"
http://www.milli)lef.com.tr.
6 Europeaii COII.l'tifuliol1, Artiele 51: Status of ehurehes and non-eonfessional
organisations: I. The Union respeets and does not prejudiee the status under national
law of ehurehes and religious assoeiations or eoniiiiunities in tlie Member States. 2.
The Union equally respeets the status of philosophieal and non-eonfessional
organisations. 3. Recognising their identity and their speeifie eontribution. the Union
shall maintain an open, transparent and regular dialogue \Vith these eliurelies and
organisatioJls.

3 AB'ne Üyeligin TÜrkiye için bir dönÜm noktasi oldugu konusuna ve bununla ilgili
problemlere basinda bazi yazarlar dikkati çekmistir. Bunlardan biri için bkz. Hasan
Cemal, "Evet Bir DönÜm Noktasi", Hürriyetim, 7 Ekim 2004.
4 Anayasanin demokrasi ilc baslayan ilk cümlesi Thueydides (ii, 37)'den alinmistir.
"Our Constitution ... is ealled a democraey because power is in the hands not of a
minority but of the greatest number". T/J//cydidesil, 37 AB Anayasasi hakkinda yorumlar
için bkz. Ferai Tinç, "Bir bakalim su anayasaya", hiip:!www.hÜrriyetim.col11.tr; Murat

Bardakçi, "Biz 148 yil önee böyle bir salonda Avrupaliolmus, sonra yikilmistik"
h t Ip ://www.hÜrrIyelim.com.lr.
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. Görüldügü üzere, "Hiristiyanlik"a atifta bulunulmamasina kar-
sin, "kiliselerin statülerine" saygi esasi getirilmistir. Ilgili
maddede, Avrupa'da bulunan cami ve sinagog gibi diger ibadet
yerlerinin adi geçmemektedir.. Türkiye açisindan en dikkati çeken husus ise; "DÜsÜnce, Vic-
dan ve Din ÖzgürlÜgü" basligi altinda yer alan "Herkes dü-
sünce din ve vicdan özgÜrlÜgü hakkina sahiptir. Bu hak, din
veya inanç degistirme, ibadette, ögretimde, uygulamada ve tö-
renlerde dinini ve inancini açikça ortaya koyma özgürlügÜnü
de içerir" ifadesidir. (Madde II-lO/lf,

. Yine, Anayasa'ya göre, "Birlik kültür, din ve dil çesitliligine
saygi gösterir". (Madde 11-228. "Cinsiyet, irk, etnik veya siya-
sal orijin,. genelik özellikler, dil V.s. ile birlikte din ve inanç ay-
rimciligi yasaklanmistir". (Madde 11-21/1 ve Madde III-3/'
"Avrupa Birligi Anayasasi, özgÜrlÜk, demokrasi, esitlik, huku-

kim ÜstÜnlÜgü ve insan haklarina saygi degerleri Üzerine kurulmustur.
Bu degerler birlige Üye devletlerin hepsi için geçerli kabul edilmislir".
(Madde 2) /0.

7 European Constitution, Article ii-io: Freedam of thouglit, conscience and religion
1. Everyone has the riglit to freedam of thought, conscience and religion. This right
ineludes freedam to change religion or belief and freedam, eitlier alone or in
community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in
workship, teaching, practice and observance. 2. The right to conscientious objection
is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this
right.
8 European Constitution, Artiele II-22: Cultural, religious and linguistic diversity:
The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.
9 European Constitution, Article II-2: Non-discrimination: 1. Any discrimination
based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic
features, language, religion or belief, political or any other opinion, membersliip of a
national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be
prohibited. Artiele III-3: In defining and implementing the policies and activities
referred to in this Part, the Union shall aim to combat discrimination based on sex,
racial or etluiic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
LoEuropean Constitution, Artiele 2: The Union's values: The Union is founded on
the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law
and respect for human rights. These values are common to the Member States in a
society of pluralism, tolerance, justice, solidarity and non-discrimination.
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Anayasa'da belirtilen maddeler, TÜrkiye'deki durum ile karsilasti-
rildiginda su noktalar dikkati çekmektedir:. Avrupa Birligi Anayasasi Iiiiklik sözcÜgÜnÜiçermemektedir.

Bu kavrama tanim getirmemistir. TÜrkiye'de ise liiiklik devle-
tin Anayasal temel nitelikleri arasindadir.. Dini ad tasiyan siyasi partilerin de varligini kabul eder. TÜr-
kiye'de kanunlar buna engeldir.. Dini örgütlerin varligini tanir: TÜrkiye'de ise dini örgÜtlerin
kurulmasi yasaktir.. Avrupa Birligi Ülkeleri ile TÜrkiye'nin liliklige atfettigi öncm
ve bakis açilari arasinda farkliliklar mevcuttur. TÜrkiyc'nin IÜ-
iklik anlayisi, temelde devlet dÜzenini koruma amacina yönelik
bir uygulama olmakla birlikte, Birlik Anayasasi'nda tanimlan-
mayan bu anlayis, tümÜyle kisi hak ve özgÜrlüklerine yönclik-
tir.. Dolayli olarak, ifade edilen azinlik haklarinin yani sira, din \c
vicdan özgÜrlÜgÜhakki ve bu hakki ibadette, ögretimde, uy-
gulamada ve törenlerde dinini ve inancini açikça ortaya kO)'I11<1
özgÜrlügÜ,TÜrkiye'deki mevcut durumla çelismektedir.. Din ve vicdan özgÜrlügÜ, Anayasanin diger kisimlarinda ge(,'cn
azinlik haklari ve dil özgÜrlÜgÜ ile birlestirilince, TÜrkiye
Cumhuriyetinin gelecegi açisindan sorun yaratabi lecek nitel ige
bÜrÜnebilecegi dÜsünülebilir.
2. Katilim Ortakligi Belgesi
Katilim Ortakligi Belgesi (KOB), TÜrkiye'nin Üyelik hazirlik-

larina yönelik öncelikli alanlari belirlemek Üzere AB Komisyonu tara-
findan hazirlanmistir ve Ilerleme Raporu'nda isaret edilen tüm husus-
lari kapsamaktadir. KOB'de belirtilen alanlarin tÜmÜnde,mÜktesebatin
gÜvenilir ve etkili bir sekilde uygulanmasi gerekmektedir. Ilcrlemc
Raporunda yer alan tespitler dogrultusunda, TÜrkiye'nin öncelikle
yerine getirinesi gereken konular belirlenmistir.

Bunlar arasinda, din ile ilgili konular, Medeni ve Siyasi Haklar
çerçevesinde ele alinmis, "Dil, irk, renk, Cinsiyet, siyasi göriis, dili
veya inançlarina göre ayrim yapilmaksizm, tÜm bireylerin insan hak-
larindan ve temel hÜrriyetlerden hukuken ve fiilen taiii olamk ya/'({f'-
lanmasll1l11teminat altina all11l11asi"gerektigi belirtilmistir. Bu temi-
natin, "TÜm bireylerin ve dini topliiliiklarin diisiince, din VE'vicdaii
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özgürlüklerini kullanmalari ile ilgili hükümlerin uyumlastirilmasi ve
uygulanmasi, AB üyesi ülkelerin uygulamalari dogrultusunda, bu top-
luluklarin faaliyet gösterebilmeleri için gerekli sartlarin olusturulmasi
ile gerçeklesebilecegi de ifade edilmistir. Bahsedilen sartlar, söz ko-
nusu topluluklarin kendilerinin, üyelerinin ve topluluk mal varliklari-
nm, verilen egitimin, din adami atanmasi ve yetistirilmesinin hukuken
etkili biçimde korunmasiiu ve bu topluluklarin mülkiyet hakkmdan
yararlandirilmasim içermektedir "i i. Diger yandan, "Ordu üzerindeki
sivil denetimin AB üyesi ülke uygulamalari ile uyumlu hale getirilmesi
için, Milli Güvenlik Kurulunun isleyisinin bu ülkelerinkine uyarlan-
masi " önerilmektedir12.

3. ilerleme Raporu
TÜrkiye'nin Üyelik yolunda kaydettigi gelismeleri degerlendi-

ren 2004 yilina ait ilerle'me Raporu'nda!3, AB Anayasasi'nda oldugu
gibi laiklik sözÜ geçmemektedir. Din ile ilgili konular genelde, din ve
Inanç özgÜrlÜgÜbaglaminda sunulmakta ve örgÜtlenme ve ifade öz-
gÜrlÜgÜile birlikte, temel özgÜrlÜklerarasinda saydmaktadir

KOB'de belirtilen, dini konularla ilgili önceliklerin yerine getirilip
getirilmedigi konusunda, Ilerleme Raporu oldukça hassas görünmek-
tedir. Din özgÜrlÜgÜkonusunda reform paketi ile önerilen degisiklikle-
rin henÜz beklenen sonuçlara yol açmadigi, otoritelerin konu ile ilgili
hÜkÜmlerin çok sinirJi yorumunu yaptiklari, dolayisiyla, Avrupa stan-
dartlariyla karsilastirildiginda, dini özgürlÜklerin çok ciddi sinirlama-
lara tabii oldugu, raporun genel kanisi olarak belirtilmistir.

Raporda baslica, Gayrimüslim cemaatlerin mevcut durumlari, Di-
yanet Isleri Baskanligi'nin faaliyetleri, Aleviier, din kitaplari, dini ör-
gÜtlerin kurulmasi, dini ayrimcilik konularina deginilmistir. Bu konu-
lar arasinda GayrimÜslimlerin durumuna genis yer ayrilmis ve bazi

durumlarda, yapilmasi önerilen iyilestirmeler ayrintilariyla belirtilmis-
tir. Öncelikle, din adami yetistim1elerine izin verilmedigine, egitim
sahsi ve mülkiyet haklarinin olmadigina deginilmektedirl4. Ifade aynen
söyledir: "Diiii inanç özgürliij!:üanayasa ile garanti altu/([ alinlilis ve
ibadet özgürlügü engellenmemis olmasiiia ragmen, Gayrill1üs/im cc-
maatler, sahsi ve mülkiyet haklari, din adami ell;itimi,okullar ve idarl
isler konularinda problemlerIc karsi/asmaya devam etmektedir ..15
GayrimÜslimlerle ilgili raporda geçen noktalar asagida verilmistir:

. (;ayrimüs/im vakiflan, Val(/flar Genel Müdiirhi/tii 'ne baglull/'.

Bu kurulusun vakiflari fes etmc, ll/allarllll alma ve idare vc he-
saplanna müdahale yetkisi vardir. Temmuz 2004 'de Çikarilan
vakiflara mi'ilkiyet hald(/ taniyan yasa ile, 2.234 basvuru olmus
bunun ancak 287'si kabul edilmistir,,16 "Din! örgiitlerin ka-
nuiii statüsü olmadill,! için, mallari el konulma riski altiiid(/{hr.
Istanbul Büyükada 'daki Rum Ortodoks yetimler Yurduna el
konulma girisiminde bulunulmustur. Çok sayula gayrimiistim,
din! örgütler ve va/alkurma hak/ana sahip dej!:ildir../7

. CamiIerden baska ibadet yerleri açilmasi için girisimlerde
bulunulmustur fakat, bazi kiliseleri ibac1ete açma girisimleri
sonuçsuz kalmistir. 2003 ylJinda Ingiliz Konsoloslugu'nun

14 Regiila,. Report 2004 (ilerleme Raporu, bu çalismada raponin ingilizce metni
kullanilmistir), s. 13.
15 Regiila,. Repo,.t 2004, s. 18. Raporda TÜrkiye'deki talimini, gayri resmi.
GayrimÜslim nÜfus: 60.000 Ermeni Ortodoks Hiristiyan; 20.000 Yahudi; 20.000
Roman Katolik; 20.000 SÜryani Ortodoks Hiristiyan; 3.000 Rum Ortodoks
Hiristiyan; 2.500 Protestan; 2.000 SÜryani Katolik; 2.000 Erineni Katalik; 500
Ermeni Protestan ve 300 Keldani Katolik olarak belirtilmis. Bkz. s. 43. Bu

rakamlara görc TÜrkiye'deki GayriiiiÜslimlerin toplami 130.300' dÜr.
16"Cemaat Vakiflarinin Taslilmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerincle Tasarnifia
Bulunmalari Hakkinda Yönetmelik" 24 Oeak 2003 tarihinde kabul edilmistir
Yönetmelige göre, "Vakfiyeleri olup olmacligiiia bakilmaksizin, Vakiflar kanunu
geregince tÜzel kisilik kazanmis TÜrkiye'deki GayrimÜslim cemaatlere ait vakiflarin.
dini, hayri, sosyal, egitsel, sihhi ve kiiltÜrel alanlardaki ihtiyaçlarini karsilamak ve
sadece bu alanlardaki amaçlarini sÜrdÜrecek geliri saglamak Üzere tasmmaz mal
edinmelerine iliskin esaslari belirlemektedir. Bkz. Rcsl/ii GI/:,:c/c, 24 Ocak 2003.
Sayi: 25003. Yönetmelikle birlikte, TÜrkiye'de faaliyette bulunan 160 cemaat
vakfinin listesi yayiiilanmistlr. Yönetmelik ve liste için bkz.
li ttp ://W1'VW,helgc nel. ('OL/i.tr
17 ilericille RI/porll 20()4, .1'.43.

ii TÜrkiye için Katilim Ortakligi Belgesi, 14 Nisan 2003 Tarihinde AB Konseyi
Tarafindan Kabul Edilen Nihai Metin, s. 1 i. Bu metne takip eden Internet

adresinden ulasilabilir: Iittp:!/ekutup.dpt.gov.tr.
12Türkiye için Katilim .Ortakligi Belgesi, s. 22.

13Ilerleme Raporu, TÜrkiye'nin AB 'ne giris için öne sÜrülen kriterleri yerine getirme

konusunda ne kadar ilerleme kaydettigini tespit etmek Üzere, Avrupa Komisyonu

tarafindan yillik olarak hazirlanmakta ve Avrupa Konseyine sunulmaktadir. Ilk

Ilerleme Raponi 1998 yilinda hazirlanmis, bunu 2000, 2001, 2002, 2003 ve en son

2004 raporlari takip etmistir. Bu raporlarin bazilarina takip eden adresten ulasilabilir:
Ii//p:!/www.abg.gov.tr.
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.
bombalanmasi olayinda hasar gören Panagia Rum Ortodoks
kilisesinin tamiri için henUz izin verilmemistir.
Ruhban sinifinin egitimi yasaklanmistir. Bu nedenle, gelecek
nesiller için cemaatIerini devam ettimie tehlikesi dogmaktadir.
Heybeliada Ruhban Okulu 1971'den beri kapalidir ve henüz
açi Imamistir.

Dini bir unvan olan Ekümenik Patrik unvaninin kuIJanilmasl
yasaktir. Bazi dini azinlik kiliselerinin liderlerinin seçimi çok
siki kurallara baglidir.
Gayri Türk Hiristiyan din adamlari vize alma ve uzatma konu-

sunda sikintilar yasamaktadir.
Din kitaplari Hiristiyan azinliklarin hassasiyetleri göz önünde
bulundurularak gözden geçirilmistir. Ancak, din adamlari ve
teoloji okulJarindan mezun olanlarin, azinliklara ait olan okul-
larda dini ögretmeleri engellenmektedir.
Türkiye'de Hiristiyanlar hala, bazen
bulundurulmaktadir.

Kasim 2003 yilinda Diyanet Isleri Baskanligi, Antakya'da,
Müslümanlar-Hiristiyanlar ve Yahudiler arasinda uyumlu bir
iliski gelistirinek üzere çok dinli bir komite kurmustur i8.
Temmuz 2004'de çikarilan, fakat henüz yürürlüge konulmamis
olan örgütlenme yasasi ile, bazi sinirlamalar konulmasi kay-
diyla, dini örgütlerin kurulmasi konusundaki sinirlamalar kaldi-
rilmistirl9.

Din, etnik köken, inanç, cinsiyet, yas vs. göre ayrimcilik yapma
konusunda 1999 yilindan beri çok sinirli bir ilerleme kayde-
dilmistir. Türkiye'de ayrimciliga karsi yasa henüz çikari Ima-
mistir 2°.
Sünni olmayan Müslüman azinliklarla ilgili olarak, statülerinde
bir degisiklik olmamistir. Aleviler, resmen dini grup olarak ta-
ninmamakta ve ibadet yerleri açarken sikintilar yasamakta ve
okullardaki zorunlu din derslerinde Sünni olmayan kimliklere

.
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. göz altinda

.
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.

.

18Yukarida belirtilen noktalar, Ilerleme Raporu'nun Din Özgürlügü ile ilgili 43-44.
sayfalari arasinda yer almaktadir.
19Regular Report 2004, s. 40.
20Regular Report 2004, s. 33.
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yer verilmemektedir. (Tahmini Alevi nÜfusu 12-20 milyon ola-
rak belirtilmistir)21.. Alevilerin çogunlugu, laik TÜrk devletinin bÜtÜn dinlcre esit
davranmasini ve bugÜn Diyanet araciligi ile yaptigi gibi, bir
dini dogrudan desteklememesi gerektigini iddia etmektedil'n
Aleviler halil MüslÜman azinlik olarak taninmamaktadir2J.. Diyanet kadinin Islamiyet içindeki rolünÜ yÜkseltmeye çalis-
makta ve kadinlari mütlÜ olarak atamaktadir. CamiIerin iç mc-
kani da kadinlarin dini törenlere katilimini kolaylastiracak se-
kilde düzenlenmektedir24.

Yukarida belirtilen ,naddelerde de görÜldÜgÜÜzere, Rapor, Gayri-
müslimIere genis yer vererek onlarin dini faaliyet alanlarinin gelisti-
rilmesine yönelik önerilerde bulunmustur. Bu öneriler arasinda, TÜr-
kiye açisindan en fazla hassasiyet gösterilenlerden biri, Istanbul'da
bulunan Ortodoks Rum Patriginin, EkÜmenik Patrik unvanini kullan-
masidir. Bu unvanin kullanilmasi ile, Ortodoks Rum Patrigine evrensel
bir konum kazandirilacagi, Istanbul'un Ortodokslugun merkezi haline
getirilecegi, iddialarin bununla da sinirli kalmayacagi endisesi tasin-
maktadir. Alevilere dini azinlik olarak atifta bulunulmasi, onlarin da
azinlik haklarindan faydalanmalarini kolaylastirmak Üzere kullanilmis
bir ifade olarak algilanl1laktadir. Bilindigi Üzere, raporun açiklanmasi-
nin hemen ardindan, Alevi dernekleri, azinlik degil çogunluk oldukla-
nni açiklamislardIL

ÖrgÜtlenme ile ilgili olarak, AB Ülkelerinin çogunda dini dernek
kurmak serbesttir. Bu derneklerin, din egitimi ve dini propaganda
yapmalarina mÜsaade edilmektedir. Ancak bunlar, din temelli siyasi
partiler gibi, mevcut dÜzeni degistirnieye yönelik faaliyetlerde bulun-
mazlar. Yalnizca, dini degerleri muhafaza etmekle ve yayginlastir-
malda ugrasirIar. TÜrkiye'de ise Dernekler Yasasi'na göre, din ve
mezhep farkliligini esas alan dernekler kurulamaz. Üniter devlet yapi-
sini bozmak amaciyla dernek kurulamaz. (Md.S).

Genelde, Rapor'un yalnizca, insan haklari ve temel özgÜrliik-
lerinden ilhamla ve Avrupa'daki uygulamalar örneginde hazirlandigi

21Regular Report 2004, s. 43.

22 Regiilar Report 2004, s. 45.

23Regular Report 2004, s. 54.
24 Regiilar Report 2004, s. 45.
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görÜlmektedir. TÜrkiye'deki mevcut laik yapilanmanin ve bu yapilan-
manin hassasiyetlerinin rapora fazlaca yansitilmadigi görÜlmektedir.
GÜnÜmÜzde,Avnipa Birligi ülkelerinde din, toplum Üzerinde sinirli
ölçÜde bir etkiye sahiptir, dini degerlerin yerini, insanhaklari ve temel
özgÜrlükler gibi insani degerler almistir. Avnipa'nin 17. yÜzyilda ya-
sadigi din savaslari, tarihin çok derinliklerinde kalmistir. TÜrkiye'de
ise dunim tamamiyla farklidir. Avnipa' da yÜzyillar öncesinde savas-
larla gerçeklestirilen laiklik, TÜrkiye'ye AtatÜrk tarafindan, kanun
yoluyla getirilmistir. Bu nedenle laikligin anlami ve nasil yasanilacagi
konusunda toplumumuzda henÜz fikir birligi bile gelismemistir. Neti-
cede, dÜnyadaki uygulamalarla pek benzesmeyen bir laiklik anlayisi
ve uygulamasi ortaya çikmistir.

4. Ulusal Program:
AB tarafmdi:m, Katilim Ortakligi Belgesi 'nde öngörÜlen dü-

zenlemeJerin ne zaman ve ne sekilde yerine getirilecegini belirlemek
Üzere hazirlanan Ulusal Programin girisinde, Modem TÜrkiye Cumhu-
riyeti'nin sekülarizm prensibi Üzerine kuruldugu belirtilmistir25. Prog-
ramin devaminda, bireylerin dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi egilim, fel-
sefi inanç ve dinlerine baklJmaksizin ve ayrimcilik yapilmaksizin, in-
san haklari ve temel özgÜrlÜklerden, dÜsÜnce, inanç ve din özgÜrlü-
gÜnden faydalanmasi öngörülmÜstÜr. Anayasanin 10. maddesi, vatan-
daslarin her hangi bir nedenle ayrimciliga ugramasini yasaklamaktadir
ve kanun önÜnde esitligi ilkesini benimsemistir26.

5. Strateji Belgesi ve Avrupa Komisyonu Raporu:
Strateji belgesi ve Avnipa Komisyonu Raponi'nda, din özgÜr-

lügÜ ile ilgili olarak, reform paketleri ile uygulanan degisikliklerin
henÜz istenen sonuçlari Üretmedigi belirtilmektedir. Bunun nedeni de,
rapora göre, uygulayici organlarin reformlarin çok sinirli bir yonimunu
yapmalari, dolayisiyla da reformlarin ufkunun daralmasidir. Dini re-
fonnlar, Avnipa standartlari ile karsilastirildiginda, oldukça sinirli
kalmaktadir. Bu dunim özellikle, dini cemaatlerin egitim, din adami
egitimi, tüzel sahsiyeti ve mÜlkiyet haklari konusunda geçerlidirn.

Yine rapora göre, örgÜtlenme, ifade ve din gibi temel özgÜrlÜklerin
uygulanmasina özel önem verilmelidir28.

Degerlendirme
Yukarida gözden geçirilen bes ayri belge Üzerinde yaptigimiz

incelemeden çikan en önemli sonuç, laikligin kendi basina bir deger
olarak ön plana çikarilinasi yerine, insani ve evrensel degerlerin öne
çikarilmasidir. Diger bir ifade ilc Iftiklik, özÜnÜteskil eden, insani \e
evrensel degerlerle ifade edilmistir. TÜrkiye'den de bu degerleri, lilik-
lik adina degil, evrensel insani degerler olan temel hak ve özgÜrlÜkler
adina yerine getirmcsi istenmcktedir. Burada bir noktanin Üzerinde
durmak gerekir: TÜrkiye'dcki uygulamalarla lfiiklik, o kadar kendine
has, o kadar tHinyada örnegi görÜlmeyen bir biçim kazanmistir ki, ne-
redeyse incelenen belgelerde Üzerinde en fazla durulan evrensel de-
gerleri yitirmc ve spesifik bir kavram haline gelme tehlikesiyle karsi
karsiyadir2(). TOrkiye'de Iftikligin vc dinin asiri biçimde politi7c edil-
digi ve bu yönlerinin gereginden (~izlaabartildigi da bir gerçektir. Bu
da, dinin politik olmayan yönlerinin ve TÜrk sosyal ve kÜltürel Iiaya-
tindaki yerinin gözden kaçirilmasina yol açmaktadir3o. Bu noktada,
Islfim dininin de yeniden YOrLimlanmasinave modern dÜnyadaki yeri-
nin yeniden belirlcnmesine ihtiyaç vardir. Diyanet Isleri Baskani Prof
Ali Bardakoglu'nun MÜsllimanligin gÜncellestirilmesine ve Kur'an'in
yeniden yorumlanmasina ihtiyaç duyulduguna iliskin bir açiklamasi
vardir.ii. Bardakoglu'nun açiklamasina göre, din evrensel bir geçerlilik
teziyle gelir. Dolayisiyla da, evrensel ilkeleri bÜnyesinde barindirir. O
halde, din ve Ifliklik adina yapilacak en önemli is, dindeki bu evrensel
degerleri bulup çikarmak ve kullanilir hale getirmek Üzere yonimla-
maklir. Ancak o zaman, yukaridaki belgelerde bahsedilen evrensel
degerlere ulasma firsati dogabilir.

Din vc vicdan özgÜrlÜgÜ,örgÜtlenme ve iÜide özgÜrlÜgÜve
demokratik hak ve özgÜrlÜklerin genislemesi sonucunda, ordumill et-

2Ra.g.c., s. i S, 20.

25 Executive Summary of the Turkish National Program for the Adaptian of the
Acquis, s. 5.

26 Executive SummGlY of the Turkish National Program for the Adoption of the
Acquis, s. 25.
27Strategy Paper and Report of the European C01l1111issionOl! the progress towards
accession by Bulgaria. R01l1aniaand Turkey, s. 32.

29 Gerard Groc, "U\iklik ve Demohasi YenI Bir Orta Yol Mu')", Liliklik \'('

DC/1/okrasi, cd. ibraliim Kaboglu, imge Kitabevi. Ankara 200 i. s. 20,2.

30 Dinin toplum ve siyasetteki rolÜ Üzerine bkz. A. (arkoglu-Binnaz Toprak.

Tiirkfyede Dili 7(lplu/1/ i'e Siyaset, Istanbul 2000.

3] Ali Bardakoglu, "Yirmi Birinci YÜzyil Vaazi", 6 ve 7 Ekim 2004.

http://i]Jw\V.hii1T~)'etil1l.com.tr.
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kisinin de azalmasiyla32 fazla bir engelle karsilasmayacak olan siyasi
Isiriin'in, demokratik sistemin tüm haklarindan yararlanarak TÜr-
kiye'de iktidara gelebileceginden, hem Tilrkiye'de hem de Avrupa'da
korku duyulmaktadir33, BÜtün demokratik (Ilkelerde oldugu gibi, TÜr-
kiye'de de demokratik özgÜrlÜlderi ve sÜreci, kendi amaçlarini ger-
çeklestirmek için kullanmak isteyen radikal gruplar olacaktir. Bu endi-
seyle siradan insanlarin temel hak ve özgÜrlüklerine sinirlamalar geti-
rilmesi, laikligin geregi gibi yasanmasini engellemektedir. Laik dÜze-
nin TÜrk toplumunda derinden kök saldigi ve radikal gruplarin, de-
mokratik her toplumda rastlanan, sayilarindan fazla ses çikaran marji-
nal gruplar oldugu bilinmelidir. Türkiye'nin reform sÜrecini tamamla-
yarak, Avrupa Demokrasiler Birligine dahilolmasi, laik siyasi dÜzeni
kanimanin en iyi yol~ olacaktir.

J2 Milli GÜvenlik Kurulu'nun görevleri gözden geçirilerek degistirilmis, yönetim
gÜeÜ olmayan, tavsiye kurulu haline getirilmistir. I3u ve askeri konularda yapilan

diger degisiklikler için bkz. Regiilar Report 2004, s. i 2, i 5.

3.1Bkz. Ba{;1II1,I'lzTÜrkiye Raporu, EylÜl 2004.
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