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Avrupa Birligi'nin Türkiye ile Ilgili
Belgelerinde Laiklik

Fatma Acun*

rtak degerlere ve ortak çikarlara bagli ortaklik olarak tanimhyabilecegi-

O miz Avrupa Birligi, dünyada bugüne kadar planlanmis en büyük degisim
. projesielir.iTürkiye'ninde, 1923'deCumhuriyetinkurulmasiylabaslayan

ve Avrupa modelinde demokrasi ve laikligi esas alan bir modernlesme
projesi bulunmaktadir. Modernlesme tarihimizin en önemli atilimini temsil eden
Cumhuriyet, Atatürk tarafindan, Avrupali degerler ve kurumlara dayali bir degisiiii
projesi olarak tasarlanmistir. Bu proje zaman içerisinde, "Atatürk tarafindan çizilen,
Avrupa'nin kaderine ve degerlerine tam entegre olma yolunda tarihi bir tutkuya"
dönüsmüstür.2 Türkiye'nin AB'ye üyeligi konusunda son birkaç aydir yasadigimiz
gelismelerle, AB bu tarihi tutkuyu tanidigini göstermistir. 17 Aralik 2004'de
Türkiye'ye müzakere tarihinin verilmesi ve müzakere sürecinin baslamasiyla birlikte,
Türk modernlesme projesi, model aldigi Avrupa ülkeleri ile daha yakin iletisim ve
isbirligi içerisinde yürümeye baslayacaktir. Avrupa Birligi, ne yazik ki, Avrupali
insanlar tarafindan gerçeklestirilen, ekonomik, siyasi, hukuki ve entellektüel yapi-
sina, zaman içindeki gelisimine, herhangi bir katkida bulunmadigimiz bir projedir. Bu

"Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü
IAB, günümüzdeki siyasi birliktelige dönüsmeden önce, 1951 yilinda, Paris Anlasmasi ile alii
ülkenin (Almanya, Belçika Hollanda, Fransa, Italya, Lüksemburg) aralannda, kömÜr ve çelik or-
tak pazan olusturmaya yönelik, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu (AKÇT)'nu kunnasiyla basladi.
1957 Roma Anlasmasi ile ekonomik birliktelige, 1986 Avrupa Nihai 'fek Senedi ve 1992 Maaslricih
Avrupa Birligi Anlasmasi ile siyasi birliktelige dönÜstU. Günümüzde, üye iilkelerin orlak çikarlari-
nin dengelenmesi, ulusal farkliliklara saygi ve farkli kimliklerin güçlendirilmesine yönelik yaklasimi
benimseyen top!uluk, ülkeler arasmdaki düsmanliklari, üstünlük saplantilarini ve savasçi egilimle r;
asacak sekilde lasarlailmistir.. AB'nin kurulusu ve gelismesi hakkmda, http:/www.hiirriyetim.com.li
AvrupaBirligisayfasmdanveAB'ninkendisayilismdan (http://europe.eu,int)ayiintil!bilgiediiiildiilii
2Tirnak içindeki irade, AB komisyonu Baskani Romano Prodi'ye aittir. Bkz. Romano Prodi, "The CnmIHi,;on 's
Rcpcort and Recoiiiendation on Turkey's Application, Prcsentation to the European I'arliamciit", ElII,,!,can
ParHament Brussels, 6 üetober 2004, Bu rapora takip eden adresten ulasilabilir: http://curopc.cu.int''.7 Ekim
2004 tarihli HUn'iyetgazetesinde, Procli'nin bu sözline atifda bulunulmusur, Bkz. http://\\'ww.hiirriyetim.com.ti
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edilen bu süreç, Türk toplumu ve devletinin, Avrupali degerler ve kurumlara u-
yum saglayacak biçimde yeniden yapilanmasi, AB standarlarina ve normlarina uyum
saglamasi ve bir zihniyet degisimine ugramasi anlamina gelmektedir.] Bu süreçte,
Türkiye'nin anayasal temel nitelikleri içinde yer alan laikligin nasil etkilenecegi ve
Türkiye için gelecekte ne gibi açilitIilara yol açabilecegi arastirilmasi gerekli bir konu
olarak karsimiza çikmaktadir. .

Bu çalismada, Avrupa'daki laiklik anlayisi ve uygulamalan Türkiye'dekilerle
karsilastirilarak, laiklik konusunda ileride meydana gelmesi muhtemel degismeler
üzerinde durulacaktir. ~unu yaparken de, yeni kabul edilen AB Anayasasi, Katilim
Ortakligi Belgesi, 2004 Derleme Raporu, Türkiye Ulusal Programi ve Strateji Belge-
si ve Avrupa Komisyonu Raporu'nda yer alan, dogrudan veya dolayli olarak laiklikle
ilgili hükümler ve kararlar degerlendirilecektir. Konuya girmeden önce anlayis ve
uygulama bakimindan Avrupa ve Türk toplumlarinda laikligin nasil algilandigina ve
uygulandiginakisacabir göz atmak yerindeolacaktir. .

Avrupa'da Laiklik Anlayisinin Geli§imi ve Laiklik
Uygulamalan. .

"Laik" terimi, din adami sinifina dahil olmayan, halktan kisileri tanimlamak için
kullanilan, Yunanca "laos" kelimesinden türetilmistir. Türkçe'ye de, Fransizca'daki
laic, la1que terimlerinden geçmistir. Laiklik veya laicite, laik görüse sahip olma
anlamina gelmektedir. En genel manada laiklik, "dinsel alan ile devlete ait kamu-
sal alanin birbirinden aynlmasi, devletin belli bir dini temsil etmemesi, devletin
dinler karsisinda tarafsiz ve esit uzaklikta olmasi" anlamina gelmektedir. Felsefi
manada laiklik, iman ve inanç yerine aklin egemenliginin, sorgulayici ve arastin-
ci bir anlayisin kabul edilmesidir. Siyasi manada laiklik, siyasi iktidarin dinden
bagimsiz olmasi, egemenligin kaynagini ilahi güce degil, halka dayandirmamasidir.
Hukuki manada laiklik ise, din ve devlet islerinin birbirinden aynlmasi,. devlet
yönetiminin din kurallarina dayandinlmamasidir.. Laiklik bireylere, dini inançla-
riyla ilgili, devletin müdahalesinden uzak, hukukla korunmus özgür bir alan tanir.
Bireyler bu alan içerisinde, dini bir inanca sahip olurlar veya olmazlar, bu neden-
le kinanmaz, hor görülmez veya ayncalikli .davranisa tabi tutulmazlar. Laik devlet
de, dinin disinda kalir ve kisilerin dini inançlarini yasayabilecegi, müdahaleler-
den uzak bir alan 0lusturur,4 Laikligin esasini, herkese vicdan' özgürlügünün
tanindigi bir çerçeve içinde; devletin dinler karsisinda tarafsizligi olusturur. 5
3 AB'ne üyeli~in Tllrkiye için bir dönilm noktasi oldujpi konusuna ve bununla ilgili
problemlere ,basinda bazi yazarlardikkati çekmistir. Bunlardan biri için bakz; Hasan Cemal,
"Evet Bir Dönüm Noktasi",' 7 Ekim 2004 HUrriyetim, http://www.hUrriyetim.com.tr .
4 Yilmaz Aliefendi~lu, "Laiklik ve Laik Devlet", Laiklik ve Demokrasi, derleyen Ibrahim Ö. Kabo~lu, Imge
Kitabevi, Ankara 2001,s. 73-75. .', ',' .
5 Tarafsizlik ilkesi literatllrde iki yönüyle tartisilmaktadir. Birincisi, "tarafsizlikuin kayitsizlik anlami-
na gelip gelmedi~idir. Kayitsizlik yanlilan devletin dini islere hiç kansmamasini, dini meselelerle hiç
ilgilenmemesini veya onlara kayitsiz kalmasini ister ve bu çerçevede devletin dine (veya belli bir dini'
inanca) açik olmasi kadar ona engelolmasini da onaylamazlar: Devletin bu konudaki tek görevi, bireysel
ve kolektif anlamda din ve vicdan özgürlü~ü gUvence altina almaktir. Buna karsilik, tarafsizlik ilkesi.
nin kayitslzli~i zorunlu kilmadi~ini düsünenler, kamu otoritelerinin inançlar arasinda ayrim yapmamak
kaydiyla, dini topluluklara kimi kolayliklar (dini okullara vergi muafiyeti gibi) sa~lamasiniri laiklikle
çelismedi~ini ileri sllrerler. Bu görüs, öme~in Amerika Birlesik Devl~tleri'nde git gide daha fazlataraftar
toplamaktadir. Hemen eklemek gerekir ki, tarafsizlik ilkesine iliskin bu farkli duruslara ra~iiicl1, her iki
görüs yanlilan da devlet ile dinin organik ayrili~ini temel hareket noktasi olarak almakta birlesmek-

tedir. Bu ikinci görüs, tarafsizli~a iliskin ortaya çikan ranikal bir yakla~in:ila benzerlik göstermektedir.
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Avrupa'da Eskiçaglarda din, teokratik devlet yapisi içerisinde resmi niteli-
giyle var olmussa da, Ortaçaglardan itibaren baslayan çatismalar, din ve devletin

aynlmasi sürecini baslatmis, kilisenin devlet ve toplum üzerindeki egemenligi 12.
yüzyilda itibaren asinmaya baslamistir. Rönesans ve Aydinlanma çagi düsünürle-
rinin bilim, sanat, felsefe ve siyaset üzerindeki dini dogmalann kaldirilmasi
yönündeki çabalan ve nihayet Fransiz Ihtilali (1789), din ve devletin birbirinden
aynlmasina ivme kazandirmistir. Avrupa'da ortaya çikan liberal düsünce akim-
lan ile beslenen burjuvazinin çikarlanni, egemenligin kaynaginin tanridan alinarak
ulusa vermesinde görmesi, laik anlayisin gelismesinde önemli bir etken olmustur.
Ingiltere'de mezhepler ve din ile devlet arasindaki çekismeler, 17. yüzyilin sonunda,
liberal özgürlüklere, hosgörü ve çogulculuk esasina dayali olarak, büyük ölçüde
çözülmüsttir, Günümüz Fransa'sinda laiklik anlayisi, kiliseye ve rahiplerin iktida-
rina karsi savas ve uluslasma çizgisinde ge~smistir. Kiliseye karsi girisilen mücadele
iki döne halinde gerçeklesmistir: Ilki, 1789 Ihtilali'ni takip eden bes yil,ikincisi 1879-
1907 arasi Üçüncü Cumhuriyet Dönemi. Ilk dönemde, kilisenin tüm mal varligina
el konularak kamulastinlmis ve ruhban sinifi sivil anayasaya tabi edilmistir. Kilise
ve manastirlann yagmalanmasi, içlerindeki deger biçilemeyen sanat eserlerinin tah-
rip edilmesi, ruhban sinifi mensuplannin öldürülmesi de bu ilk döneme rastlar.
Ikinci dönem ilki kadar tahripkar olmamis, kiliseler disindaki dini kurumlar ve
cemaatler kanundisi ilan edilerek dagitilmistir. 1901'de çikanlan Kurumlarkanunu ve
1905'de çikarilan Devlet ve Kilisenin Ayriligi Kanunu ile, anti-ruhban ve anti-katolik
düsünceler ve faaliyetler yasa ile teminat altina alinmistir. 6

'1905 kanunuyla, dini gruplar ile devlet arasindaki baglantilara son verilmis,
kiliseye ait dini alan ile, devlete ait kamusal alan birbirinden tamamiyla ayrilmistir.
Fransa'da bulunan ve o döneme kadar birbiriyle çatisan dört büyük dini grup,
Fransa Reform Kilisesi adiyla birleserek (1938) Fransiz laikliginin çogulcu tar?-
da gelisimine yön vermistir.7 Ortaya çiktigi ülke olan Fransa'da laikligin temel
degeri, dini konularda özgürlükten ziyade, din disi düsüncelere resmi bir saygi,
dini düsünce ve duygulan güçlü olmayan kisilere ise insan olarak saygi duyulmasi
olarak benimsenmistir. Yine laiklik, ülkenin kurulusunun temel taslarindan biri
olarak kabul edilmis, tarihi gelismeler neticesinde vanlan bir nokta olarak görülmÜs
ve, ülke halkinin degerlerinin özü, ülke vatandaslarinin tümÜnü bir araya getiren

~,

Bu yeni yaklasima göre, tarafsizlik ilkesi devletin dini inançlar karsisinda almasi gereken bir tutum olmanin
ötesinde, onun dini ve dünyevi (laik) dünya görüsleri arasinda bir ayrim yapmamasini, dolayisiyla laik
görüsten yana da tutum almamasini gerektirir. Bu tür bir radikal tarafsizlik anlayisinin egitim sistemine
yansimasi, mütTedatta dini dünya görüslerinin de laik olanlarla ayni derecede ve yogunlukta yer alma-

.Sl seklinde olacaktir. Bu, okullarin mütTedatinda, dini ögretilerin "bilimsel bilgi"niii yerine geçirilmesi
anlamina gelmezse de, bilimi de bir dünya görüsü haline getirmerneyi veya öyle takdim "'mcmeyi gerektirir.
Görülüyor ki, hangi yaklasim kabul edilirse edilsin, h,iklik kisilere T"ye inanmalan Qasil dÜsOnrneleri
ve hayati nasil yasamalan gerekti~ini buyuran ve onla!a bu bakimlar'.:"1t kisitlamalai ':etiren degil. tam
tersine devleti niteleyen ve kisitlayan bir ilkedir. Yani, laik olmasi gereken kisiler degil devletin kendisidir.
Laik bir devletin vatandaslari dindar, dinsiz, tanri-tatlllllaz, .teist veya dcist olabilirler; i"ik bir devlet. bil'
yönüyle, vatandaslarinin din karsisinda farkli tutiunlar alma özgürlüklerini de garanli a"na alan devleiiir.
6 Jeremy Gunn, "The Founding Myts of religious Freedoin in the United Si'ites and Laicit.: :" Francc". Journal
of C hurch and State, Ciil. 46, Kis 2004, Sayi I, s. 4-5.
7 Avrupa'da laikligin tarihi gelisimi ve genel nitelikler konusunda bkz. AlkCendiglu, "La il iik ve Laik Devlet".s.79-81.
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l>rensip olarak sunulmustur.Tarihsel süreç içerisinde, Avrupa toplumlarimn ve
,levlet yapilarinin çogulculuk yönündeevrildigi, laikligin de bu çizgide biçimlendigi
gÖrÜlmektedir.8Laiklik anlayisi ülkelere r;öre farkliliklar arz etmekle birlikte, din ile
,levIetin kesinlikle birbirinden ayrilmasi; devletin hiçbir dini temsil etmemesi ve tüm
,linIere ve tüm inananlara tarafsiz ve esit mesafede bulunmasi; herhangi bir din veya
mezhebe mali yardim yapmamasi ve örgütlenmelerine karismamasi; hukukun ve

,'gitimin din disinda biçimlenesi; din ve vicdan özgürlügÜ ve esitlik ve çogulculuk,
\vrnpa laikliginin ortak özeligini olusturmaktadir.9

GÜnÜmÜzdekiAvrupa toplumlarimn din karsisindaki tutumlari, din kurumlari-
mn sosyal yapisi ve örgütlenis biçimi, Tablo 1'de de görüldügÜ üzere, Türkiye'den
,>ldukça farklidir.LODin-devlet iliskilerinin düzenlenisinde standart bir model mev-
cut olmamasina karsin, Fransiz tarzi jakoben laiklikle, Anglo-sakson tarzi, yalnizca
,lÜnyevi olanla ilgilenen, daha hosgörülü ve çogulcu, seküler laiklik anlayisi, iki ana
,;Izgiolarak belirmektedir.ii Avrupa'da, devleti resmen "laik" olarak tammlayan tek
,ilke Fransa'dir. Laikligin anayasal tanimlamasi, 1946 anayasasinda yapilmistir. iz Ayni

mayasanin 1. maddesine göre, "Fransa bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir
,'umhuriyettir" .13

Avrupa ülkelerinde din, özerk bir kurum olan Kilise tarafindan temsil edilmektedir.
I,-iliseAvrupa tarihinde ulus-devletten önce gelmesi nedeniyle, devlet karsisinda bazi
haklar ve otanomi sahibi durumdadir. Bunun sonucu kiliseler bazi kamusal yetki-
lere, mÜlkiyete saglik ve egitim kurumlarina sahiptirler. Bazi durumlarda dogrudan
hazilarinda ise, dev]d araciligi ile vergi toplayabilmektedirler. Örnegin, Almanya'da
devlet vatandaslarindan Kilise Vergisi almaktadir. Bir çok Avrupa ülkesinde, kilise-
ilIn resmi, veya gayri resmi olarak kamu hayati ve politika üzerinde yogun bir etki
,c';ÜcÜbulunmaktadir. Örnegin, Ortodoksiugu resmi din olarak tamyan Yunanistan'da,

, Laikligin, demokrasinin ve insan hak ve özgürlüklerinin en temel degerinden biri olarak benimsenmesi ve
.inayasa ile teminat altma alinmasinin tarihi, gerçekte, hem Fransa'da hem Je diger Avrupa ülkelerinde savas
,e çatismalarla doludur. Bu konuda bir özet için bkz. Bülent Daver, "Laiklik", Atatürkçü Düsünce El Kitabi,
\iatürk Kültür, Dil ve Tarili Yüksek Kurumu, AtatürkArastirma Merkezi Yaymi, Ankara 1995, s. 13-14.

" Avrupa laikliginin unsurlari hakkmda bkz. Aliefendioglu, "Laiklik ve Laik Devle!'',,; s. 75-79.
LO Bu çalisma Türkiye ile on bes AB üyesi ülkesi arasmdaki Demokrasi, Laiklik, Insan Haklari açismdan
performanslarin karsilastirilmasi amaci ile, EYLEM (Etkin Yönetim Liderlik Egitim Merkezi) Stratejik Yöne-
iim Uzmani Doç. Dr. Kutlu Merih tarafindan yapilmistir ve Internet'ten ulasilabilmektedir. Bkz. "Türkiye ve
\8 Arasinda Demokrasi, hiklik, Insan Haklari Açisindan Bcnchmarking çalismasi, 2001". Çalismaya takip
.'den Internet adresinden uLisllabilir: http://www.turkab.net/ab/wabraporOl.htm. '
li Fransiz laikliginin militan tarzda tanimlanmasini orOln nedeni, siyasi tarihindeki dalgalanmalardan
kaynaklanmaktadir. "Fraib", 1789'dan bu F'Ja üç kez krallik devirmis, iki kez kralliga yeniden dönmüs.
[)Ö11kez Cumhuriyet yikmis, besincisini yasiyor. Dokuz kez (1830, 1848, 1851, 1870, 1873, 1887, 1889,
1934, 1958) darbe girisimi yasamis. 15kez anayasa degistirmis. Bugün bile zaman zaman Jakoben devletligi
,lepresen bir ülke... Cumhuriyetten demokrasiye evrilememenin, bir türlü laik olamamanin, yargi ba.l1;imsizligi-
ni gerçeklestirernemenin sancilarini çekiyor". Bu konuda bkz. Hasan Savca, Laiklik, "Fransa Örnegi ve
I'ürkiye", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte'"i, KaynaklarTtarihsel Metinler, Makaleler, 16.2.2004
Ihi yaziya takip eden Internet adresinden ulasilabilir: http://www.law.ankara.edu.tr.
,2 Maryse Deguergue, "<;Jgdas Fransiz demokrasisinde laikligin Anlami", Laiklik ve Demohasi, derleyen
, 198. \
" TÜrkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 2. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosya!
',ir devlettir. " Bkz. Alain Bockel, '"Laiklik ve Anayasa", Laiklik ve Demokrasi, s.49.
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din degistirme veya dinden döndürme anayasayla. Yasaklanmistir. Fransa hariç,
Avrupa devletlerinin hiç biri, toplumu dünyevilestirmeyil sekülerlestirmeyi devletin
bir yetkisi olarak görmemektedir. Avrupa Birligi ülkelerininbir kisminda, anaya-
salolarak taninan din veya mezhepler vardir. Dini topluluklar, devletin muhatap
olarak aldigi bir tür kamu tüzel kisisi olarak güvence altina alinmistir. Bu durumda,

c dinsel özgürlük ve laiklik, kiliselerin özel hak, yetki ve imtiyazlarim korumalari
anlamina gelmektedir. Avrupa Birligi ülkelerinin bir kisminda, din ve siyaset iç
içedir. Siyasal hayatta Hiristiyan partiler yer alabilir. Ancak,'bu partiler dini temele
dayali, muhafazakar degerleri savunan görünürnde olup, mevcut yönetimi degistir-
meyi veya dini temele dayali bir yönetim kurmayi amaçlamazlar. '

Türkiye ve Avrupa Birligi Ülkelerinin Laiklik Yapilarinin Karsilastirilmasi

i
-1
i
i

Türkiye'de Laiklik Anlayisi ve Gelisimi
Islam dini, güniimüzden yaklasik 1400 yil önce, sosyal hayatta kabileciligin hüküm

\ sürdügÜ,devlet geleneginin henüz olusmadigi birtopluma gelmistir. Hz. Muhammed,
peygamber sifatiyla Allah'tan aldigi vahiyleri insanlara'ulastirirken, kabile düzeyin-

~e yasayan Arap toplumunu lideri olarak her~türlü faaliyetin basinda yer almistir:
Insanlarin aralanndaki meseleleri çözen hakim, savasi yöneten komutan ve baris
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zamaninda siyasi lider olmustur.14 Hz. Muhammedi takib eden dört Halife Devri

ve sonrasinda gelisen olaylar neticesinde, Islam toplumu devlete dogru evrilmistir.
Diger bir ifade ile, Islamiyette devlet din ile birlikte dogmus, onunla birlikte varligi-
ni devam ettirmistir. . r','. '..' .'

Hiristiyanlikdevletten önce var oldugu,.devlet dini olarak dogmadigi,devlete
sonradan kanstigi için, onu devletten ayirmakgerçeklesebilmistir. Fakat, Islam
devletle birlikte, devlet dini olarak dogdugu ve devletle iç içe' oldugu için, hala
devletten bagimsiz, devlet disinda kendi yörüngesini izleyecek özerklige sahip
degildir. Laik Türkiye'de bile' Islam, devlet kurumudur (Diyanet Isleri Baskanligi
kastediliyor) ve devletin hiyerarsik kurallarina uygun yönetim biçimine sahiptir.

Din ve devletin iç içe olmasi, siyasal Islami gündeme getirmektedir. Siyasal
Islam, 19. yüzyilin baslannda, Bati'nin Sanayi Inkilabini gerçeklestirmesi ile birlik-
te hizla gelismesi ve Islam dünyasinin geride kalmasi üzerine, düsünce adamlan-
nin Islam dünyasini içinde bulundugu sikintili durumdan kurtarmak üzere çö-
züm arayislarina girmesi ile ortaya çikmistir. Islam dünyasinin Bati karsisinda geri
kalmasinin nedenini, bilimin gerçek kaynagi kabul edilen Kur'an-i Kerim'in ilke ve
kurallannin göz ardi edilmesine baglamakta ve Islamin baslangiçtaki an biçimine
yeniden sahip çikilarak, Bati ile arasindaki gelismislik farkinin kapatila bilinecegini
savunmaktadir. Siyasal Islamin öncülerinden olan Cemaleddin Efgaru'nin fikirleri
Osmanli devletinde kabul görmüs ve II. Abdülhamid'in (1874-1908) Islam birligi-
ni saglama düsüncesi ile örtüserek, pan-Islamizm adiyla uygulamaya konulmustur.
Bilindigi üzere, pan-Islamizm düsüncesi, Osmanli devletini bir arada tutmak

için yeterli olmamis ve devleti çözülmekten kurtaramamistir. Siyasal Islam, "Bati
emperyalizmine ve sömürgecilige karsi bagimsizlik arzusunun, Islam ülkelerin-

deki yabancilasmis aydinlara ve kötü idareciler karsi bir isyanin, Bati medeniyeti ve
moderniteye karsi duyulan hayranlik ve asagilik kompleksi ile kansmis tarifi mümkün
olmayan duygularin, mesruiyet, kimlik, istikrar, güven, basan ve mutluluk arayisi-
nin, kisaca, Müslüman insanin anlam, arayisinin tezahürleri olarak anlasilmalidir".15

Günümüzde yasanmakta olan siyasal Islam olgusu, Islam dünyasinin zayifligi-
na gösterilen bir tepki, bu zayifligin kaynaklanni, Islam inancinin köklerine inerek

teshis etme ve düzeltme çabasi' olarak tanimlanabilir. Siyasal Islam Türkiye'nin
gündemine 1979'daki Iran Islam Devrimi'nden sonra girmis ve Islam dinini siyasal
ideoloji olarak gösteren akimlar ve örgütlenme çabalan görülmeye baslanmistir.

14Onat, "Türkiye ve Siy~al Islam", s. i 77. Siyasal Islamin ortaya çikisi ve takip eden gelismeler ve Osmanli ve
Türkiye'dekidununukonusundabkz.A. YasarOcak,','Türkiye'deKemalizm-lslam(Y ahutScriat)Kavgasi ve.
yaDayatinacili1!inveTepkiselliginMücadelesi",IslaminBugünküMeseleleri, ça1!atayÖzdemir( ed.), Türk Yur-
du YayinlanNo:38,AnkaraI997,s.IS.18;Ayncabkz,EroIGüngör,IslaminBugünküMesele1cri,Istanbul 1984.

ISOnal, "Türkiye ve Siyasal Islam", s. i 77. Siyasal Islamin ortaya çikisi ve takip eden gelismeler ve Osmanli
ve Türkiye'deki durumu konusunda bkz. A. Yasar Ocak, ''Türkiye'de Kemalizm-lslam(Yahut Seriat) Kavgasi
veya Dayatinaclli1!in ve Tepkiselli1!in Mücadelesi", Islamin Bugünkü Meseleleri, s. i S-18; Aynca bkz, Erol
Güngör, Islamin Bugünkü Meseleleri, Istanbul 1984.
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Türkiye'nin tarihten gelen ve din karsisindaki tutumundan kaynaklanan konumu
diger Islam ülkelerinden farklidir. Türkiye'de, diger Islam ülkelerinde oldu!,'1.1gibi,
dini siyasal ideoloji olarak gören bir örgütlenme biçimi mevcut degildir. Bu nedenle,

~, siyasal Islamin Türkiye'deki mevcut durumu ifade etmeye uygun bir tcrim olma~
digi, anayasa çerçevesinde kurulan siyasi partilerin de, siyasal Islamin temsilcisi gibi
görülmesi veya gösterilmesinin de dogru olmadigi kanaatindeyiz. i6

Türkiye'de laiklik düzene geçisin Cumhuriyet'in kurulu~u ile birlikte gerçekles-
mesine karsin, laik uygulamalarin kökeni daha eskiye dayanmaktadir. O~inanli
Devleti'nin, çok uluslu yapisi nedeniyle ser'i hukukun yani sira, ör/1 hukuk geni~
bir uygulama alani bulmus, bu da devletin laik degerlere fazla yabanci kalmamasini
saglamistir. Tanzimat döneminden itibaren, farkli din ve mezheplere bagli olanlara
kanun önünde esitlik saglanmasi, Avrupa'dan alinan kanunlar ve kurumlar, devlet
içinde laiklige yönelik düzenlemelerden kabul edilebilir. Batlili fikirlerin Osmanli
aydinlariarasinda kabul görmesi ve Batili yasambiçiminin halk arasindaki tesirleri, laik
anlayisini daha da gelistirmistir. Kurtulus Savasi'nda egemenligin miHete ait oldugu
görüsünün benimsenmesi, buna karsin, Osmanli Devleti'nin teakratik yapismi tem-
sil eden Halifenin isgalci devletlerden yana olmasi, hiiklik görüsünü güçlendirmistir.
Cumhuriyet kuruldugunda ise, laiklik Cumhuriyetin temel degerlerinden biri
olarak benimsenmis, ayni zamanda, modernlesmenin vazgeçilmez sarti olarak
görülmüstür.17 Saltanatin kaldirilmasi (1922), Halifeligin kaldirilmasiyla birlikte ayni
gün çikan-lan üç kanun: Seriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldirilmasi, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ve Ser'iyye Mahkemeleri'nin kaldirilmasi(3 Mart 1924) ve din islerini yürÜt~
mek üzere Basbakanliga bagli Diyanet Isleri Baskanligi'nin kurulmasi (Mart 1924),
Tekke ve Zaviyelerin Kapatilmasi (1925), ve Isviçre Medeni Kanunu'nun kabulÜ
yeni kurulan Cumhuriyeti laik degerler etrafinda biçimlendirme çabalarinin ÜrÜnÜ
olarak degerlendirilebilir.IB Ayrica, 1924 tarihli Teskilat-i Esasiye Kanunu'nun 2.
maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin Dini, Din-i Islamdir" ibaresi 1928 yilinda
çikarilmis, 1937 yilinda ise Anayasanin ikinci maddesine laiklik ilkesi eklenmistir. i"

i6 Anayasa çerçevesinde kurulan Refah Partisi, dindar insanlann duygulanna hilap eden ve onlarin aydinlara
karsi antipatisini oya çeviren bir parti olma özelligini tasimaktadir. Bu partinin siyasal Islamin temsilcisi ola-
rak kabul edilmesi onaylanmamaktadir. Bu konuda bkz. Onat, "Türkiye ve Siyasal Islam", s. i 78. Türkiye' deki
Islami hareket hakkmda genis bir literatür mevcuttur. Bunlardan toplu bir degerlendimie için bkz.. Modern
Türkiye'de Siyasi Düsünce, Islamcilik, 6. Cilt, Iletisim Yayinlan, Istanbul 2004.
17 Yukanda bahsedilenierin yani sira, Cumhuriyet döneminde yapilan diger inkilaplarla. örnegin sapka ve
kiyafet inkilabi, takvim ve saatin degistirilmesi ile, dini ve geleneksel kurum ve uygulamalara son verilmesi.
sekli de olsa laik hayat tarzinin benimsenmesi, modernlesmenin gerekleri olmanin yani sira, dünya önOnde
bir itibar meselesi olarak görüldU. Cumhuriyet inkilaplanni takip eden Batili gözlemciler, yapilan inkilaplarm
sekli olmakla birlikte, önemli bir degisimi simgeledigi konusunda hemfikirdiler. Bu ve cumhuriyel döneminin

laiklik anlayisi konusunda bkz. Nuray Mert, "Cumhuriyet Türkiyesi'nde Laiklik ve Karsi Laikligin Düsüns,'1
Boyutu", Modern TUrkiye'de Siyasi DUsUnce, Kemalizm Iletisim Yayinlan, Istanbul 2004, Cilt 2. s. 197-209
12.102004. Bu yazilara takip eden Internet adresinden ulasilabilir: http://www.radikaL.com.tr.
IB Halifeligin kaldinldigi 3 Mart 1924 tarihinde TBMM'de uzun tartismalar yapilmis, dönemin Adalet Ilakani
Seyyid Bey de, bu tartismalara uzun bir konusmayla katilmistir. Halifeligin tamamiyla yöneiimle ilgili oldngu
ruhani kisiligi olmadigi konusunda vekilleri ikna eden bu konusmanin souunda, Hilafetin kaldirilmasini Öne-

ren kanun onaylaiimistir. Bu tartismalar için bkz. Resat Gc".,', Türkiye'yi Laiklestiren Yasalar, Ankara 199R
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Bu suretle Türkiye, Fransa'dan da önce (1948), dünyaya laildigini ilk ilan eden ülke

oldmus ve laiklik Anaya.sa~ ~egistirilemez ilkeleriarasina girmistir.20,

Anayasayla birlikte, resmi merinlerin çogunda yer alan laiklik, anJam genisle-
mesine ugrayarak, siyasi hayati biçimlendirmis, modernlesme yolunda öncÜlük
etmistir. Bu anlam genislemesi, laildigin bir birinden farkli tanimlarinin yapilmasina
yol açmistir. Bu, bunlan iki temel noktada toplamak mümkündür. Biri, laik ahlaka
dayali bir toplum kurmaYi amaçlayan "Cumhuriyetçi doktrin"; Digeri çogulculuk,
hosgörü ve özerklik ilkelerini esas alan "liberal-demokratik doktrin". Bunlardan ilki
daha kati, ikincisi ise daha hosgörülü bir anJayisa sahiptir.21 Cumhuriyetçi doktrin,
öncelikle Fransa'da 19 yüzyil sonunda ortaya çiknus, Türkiye'de ise, Fransa modeli
örnek alinarak, 1920'li yillardan itibaren "Cumhuriyetçi laik proje" adiylauygulamaya
konulmustur. Bu anlayis temelde,devletin dini mesruiyet temeli olarak kullanmaktan
vazgeçmesi esasina dayanmaktadir.22 Cumhuriyetçi laik proje bunu saglayabilmek
için iki yöntem izlemistir. Biri, dinin devlet ve toplum arasindaki etkisini azaltmak
amaciyla laik egitim sistemini benimsemektir. Digeri ise, dinin kolektif vicdan ve
kimlik düzeyinde oynadigi rolü ikame etmek amaciyla laik ahlaka dayanmaktir. Bu
projenin gerçeklesmesi için de hem Fransa da hem Türkiye'de, otoriter, merkeziyet-
çi ve güçlü bir devlet isteginde olan,jakoben geleneklere basvurulmustur., 23

Türkiye'de Cumhuriyetçi laik projeyi savunanlar, dini, "laik Cumhuriyet" açisin-
dan canli bir tehdit saymaktadirlar. Bu tehdit algilamasi, özellikle siyasal özgürlükler
(siyasi partilerin kapatilmasi), din özgürlügü (basörtüsü yasagi), egitim özgürlügü
(kamu egitiminin tekeli), ifade özgürlügü (laikligekarsi düsüncelere cezai yaptirimlar)
alanlarinda sinirlamalara yol açmaktadir 24.Aynca, Türkiye'de laik Cumhuriyet
projesinin tam olarak gerçeklesme yolunun, "toplumun laiklesmesi" ile mümkün
olacagi düsünülmektedir. Toplumun laiklesmesi ise, bu projenin gereklesmesinde
iki temel kosul olan, "laik egitim" ve "laik ahlak" anlayislarinin topluma egemen
olmasina baglanmaktadir. Ancak bu kosullarin yerine gelmesi halinde, laikligin Batida
oldugu gibi uygulanabilecegi kabul edilmektedir.2s Bu nedenle dinin kamusal alan-
dan mümkün oldugunca uzak tutulmasi ve kisilerin vicdaiiJ.anylasinirli kalmasi, laik
Cumhuriyetçi doktrinin temel düsüncesini olusturmaktadir.26 Nitekim, Türkiye'de
laikligin bir yönünü olusturan "din devlet islerine kansamaz" ilkesi çok siki

21Alain Blockel, "LaikAnayasa", Laiklik ve Demokrasi, derleyen Ibrahim Ö. KaboAlu, Imge Kitabevi, Anka-
ra 2001,s.50 '
22 Atatürk döneminin laiklik anlayisi Uzerine pek çok eser verilmistir. Bunlardan bazilan için bkz: Ali Fuad
Basgil, Din ve Laiklik, Istanbul, 1985; Özer Ozankaya, Atatürk ve Laiklik, Ankara 1983; Toktamis Ates,
Kemalizmin Özü, Görüsler DüsUnceler, Istanbul 1994.
23 Blockel, "LaikAnayasa", s. 51-52.
24Blockel,"LaikAnayasa",s. 54. ' . . ."'

2S AliefendioAlu, "Laiklik ve Laik Devlet", s. 84-85.
26 Liberal demokratik doktrin ise Fransiz laiklik anlayisi yerine Avrupa'nin geneline hakim olan Anglosakson
sekü1er anlayisi esas almaktadir. SekUlarizm din ile daha uyumlu ve uzlasmaci bir modeldir. SekUlarizm modelin-
de Fransiz lailclik anlayisindan farkli olarak, kiliselerle anlasmalaryapilmis, "ben sana kansmiyorum sen de bana
kansma" anlayisi hakim kilinmistir. Oysa Fransiz jakoben laiklik anlayisinda 1905 tarihine kadar, "din isleri-
ni kendime kanstirmam ama ben kansinm" denilmistir. Bu konuda bkz. Bülent Tanör, "Laiklik, Cumhuriyet
ve Demokrasi", Laiklik ve Demokrasi, derleyen Ibrahim Ö. KaboAlu, Imge Kitabevi, Ankara 2001, s. 26-27.
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uygulanirken, "devlet din islerine kansama7." ilkesi büyük oranda uygulanmamtstir.
Din, devletten bagimsiz özerk bir yapiya sahip degildir, Basbakanb,ga bagli bir ku-
rum olan Diyanet Isleri Baskanligi'nca temsil edilir. Din hizmetleri egirim ve saglik
gibi bir kamu hizmeti olarak düsünülmekte ve sunulmaktadir. Dinsel kadrolar, ka-
mu görevlisi niteliginde olup dogrudan devlet bütçesinden finanse edilmektedir.
Hiç bir kurulus dinsel bir görünüm altinda, saglik ve egitim kurumlarini isletemez.
Din sadece vatandaslann özel hayatlan ile ilgili olup kamu alaninda hiç bir dinsel
ifade ve yetki hos görülmez. .

, Cumhuriyet'in laiklik anlayisi, Fransa'daki "laicite" ilkesinden kavramsal boyut-
ta ilham almis olabilir ama kesinlikle Fransa'daki gibi, bir devlet ve kilise ayrimi
içermez. Türkiye'de laiklik, "dini inançlarin özel alana birakilmasi ve Kuran'a daya-
li yasalann kamu hayatindan çikarilmasi" anlamtna gelir. Islami kurumlar devlet
kontrolündedir; devlet dini kurumlari ve egirimi denetler. Camilerin ve dini hayir
derneklerinin faaliyetlerini düzenler ve imamlari dev!Ct memuru olarak istihdam
eder" .27

Çok partili hayata geçilmesi (1946) ve Islam'in siyasi hayatta temsil edilmeye
baslamasiyla birlikte, dinin devlet ve toplum hayatindaki rolüne iliskin tartismalar
giderek yogunlasmis ve sertlesmis, gerginliklere yol açarak, ordunun müdahalesi ve
"Islamci"diye adlandinlan partilerin yasaklanmasiyla sonuçlanmistir. Tartismalarin
merkezinde, Müslüman bir ülkede, kamu hayati içinde Islam'in daha görünür duru-
ma gelmesinin gayet dogal ve demokrarik bir hak oldugunu savunan "Islamcilar" ile,
bu talepleri dine dayalibir devlet kurma çabasi olarak degerlendiren ve Cumhuriyet' e
yöneltilmis ciddi bir tehdit olarak algilayan "laiklik yaiililan" bulunmaktadir. 28

Yürürlükte olan 1982 Anayasasi, diger anayasalar gibi, laikligi devletin temel
niteliklerinden biri olarak tanimlamaktadir (2. madde). Yukanda da bahsedildigi
üzere, laiklik ilkesi, hem devletin dinden bagimsiz olarak örgütlenmesini, hem
de dinin devletten bagimsizliginin anayasal teminat altina alinmasini gerekririr.
Laik bir devlette hukuk kurallan yapilirken, bir dinin emirlerine ve yasaklarina
uyma geregi yokyur. Diger yandan, din karsitligi siyaserinin güdülmesi de biklige
aykiridir. Din karsitligini benimsemis ve bunu yasalanna yansitmis bir devlet,
laiklige ters düser. Devletin dine müdahalelerde bulunmamasi ve kendi bagimsiz
kimligini sürdürmesine müsaade etmesi laikligin geregidir. Laikligin bu yönünÜn
Türkiye'de reddedildigi, 1982 Anayasasi ile (136. madde), dinin irsad ve ibadetle
ilgili hizmetlerinin devlet bünyesinde yer alan Diyanet Isleri Baskanligi araciligiyla
yürütülmesi öngörülmüstür.

Bunun nericesinde, devlet dine bagli olmamakla birlikte, dinin devlete bagimli
olmasi gibi bir durum ortaya çiknustir. Diyanet Isleri Baskanliginin yalnizca Sünni
mezhebe yönelik hizmetlerde bulunmasi, diger din ve mezheplere dahil olanlarin
yani sira, herhangi bir dine mensup olmayanlann da katkilanyla finanse edilme-

27BaAimsizTürkiyeRaporuEylül2004,s. 16. ..
28 Cumhuriyet döneminde laikliAin gelisimi konusunda f,,; kli görüsler için, Yeni TOrkiye Cumhuriyei Ozel
SayisiIV, Kültürel DeAerlendirme, (Eylül-Aralik 1998,laikiik" kisminda yer alan mnkalelere bakilabilir.
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sinin laiklige aykin oldugu düsünülmektedir.29 Bu iddialar karsisinda günümüzdeki
Diyanet Isleri Baskalli, Ali Bardakoglu, Baskanligin Sünni bir kurum olmadigi, bütün
mezheplere esit mesafede olduklarina dair bir açiklamada bulunmustur. Din egitimi
ve ögretimi özgürlügü de, Anayasa tarafindan sivil bir hak olarak tanim1anmanus,
24. madde ile, devlet okullarinda din egitimi ve ögretimini esasa baglanustir. Ilk ve
orta okullardaki din kültürü ve aWak ögretimi dersinin zorunlu olmasi ve bu derste
dini konulara deginilmesi, bunda da yalnizca belli bir din ve mezhebin, Sünni -
Islanun ögretisinin yapildigi yaygin olarak ifade edilmektedir. Ortaögretim program-
lannin gözden geçirildigi su günlerde, Türkiye'deki ve dünyadaki din ve mezhep-
leri de kapsayan daha gelistirilmis bir din egitimi müfredatinin hazirlandigina dair
resmi açiklamalarda bulunulmustur. Netice itibanyla, Türkiye'deki laiklik anlayisi ve
uygulamalarinin pek çok elestiriye maruz kaldigi, demokratik düzenin ideal olarak
yasandigi ülkelerdekiIere uygulamalara. pek benzemedigi gözlenmektedir. Bunun
nedeni, devletin laiklik anlayisi ve uygulamalarinin, nüfusun sinirli bir kisnuna
yönelik reaksiyoner tavir alisi ve halkina duydugu güvensizlik olarak belirlenebilir.
Halbuki, yapilan arastirmalar ve anketler ve böyle bir endiseye ma!ial olmadigini
açikçagöstermektedir., ," '

. , ,

2000 yilinda TESEV tarafindan yapilan birarastirma Türkiye'de halkin dini
görüsleri hakkinda bize güvenilir veriler sunarak, Türkiye'deki laiklik tartisma-
larina son noktayi koymaktadir. Arastirmanin sonuçlarina göre, nüfusunun büyük
çogunlugu laik sistemidesteklemektedir. Kendilerini dindar Müslüman kabul eden

ve, dini vecibelerini yerine getirmeye özen gösteren büyük çogunluk, dinin siyasal
hayatta yeri olmadigini düsünmektedir. Ayni arastirmaya göre muhafazakar akim-
larla egitim düzeyi arasinda dogrudan iliski bulunmakta, egitim düzeyi yükseldikçe
radikal dinci ve muhafazakar söylem azalmakta ve modern' yurttaslik degerleri ön
plana çikmaktadir. Kimlik açisindan bakildiginda, pek çok kisi kendiiu önce Türk
sonra Müslüman olarak tanim1amaktadir.30' .

Avrupa Birligi'nin Türkiye il~ Ilgili Belgeleri
1. Avrupa Birligi Anayasasi:" . ", .

. ,v o. "

29 Ekim 2004'de Avrupa. Birligi'ne üye ülkelerin imzaladigi Avrupa Birligi
Anayasasi, demokrasiye atifla baslamakta ve demokrasiyi yükselen deger olarak ön
plana çikarmaktadir.3i Anayasa taslagi hazirlik çalismalari sirasindakarsilasilan en
büyük sorun, Avrupa degerlerinin nasil formüle edilecegi konusunda yasanmis, dini
degerlere agirlik verilerek, gerçek, adalet, iyilik ve güzellik gibi degerlerin kaynagi-
nin Tanri olarak nu kab~ edilecegi yoksa, demokrasi ve insan haklarina mi vurgu

29Mustafa Erdogan,Anayasa Hukukuna Giris ,Liberte Yayinlan, Ankara 2004, s. 213.
30 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfi-'(TESEV)'nin arastirmasi ile ilgili sonuçlar, Bagim-
siz Türkiye Raporu Eylül 2004, Avrupa'da Türkiye: Bir sözden Fazlasi mi? , "Müslümanlik Faktörü"
, s. 272den . kismindan alinmistir. Rapor Bagimsiz Türkiye Komisyonu tarafindan hazirlanmistir.
Uluslararsi niteIige sahip, Türkiye hakkinda objektif görüs bildiren komisyon 9 üyeden olusmaktadir.
31Anayasanin demokrasi ile baslayan ilkcUmlesi Thucydides (II, 37)' den alinmistir. OurConstitut'on '" iscal!ed
a democracy because power is in the hands not of a minority but ofthe greatest number. Thucydides II, 37) AB
Anayasasihakkindayorumlariçinbkz.F eraiTinç, "Birbakalimsuanayasaya" .http:/www.htlrriyetim.com.tr;M urat
Bardakçi, "Biz 148yil önce böyle bir salondaAvrupa1iolmus, sonra yikilmistik", http://www.hUrriyetim.com.tr;
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yapilmasi gerektigi konusunda ülkeler ikiye ayrilmistir. Nihayette, laik degerlerin
agir basmasiyla, Anayasa'nin hiçbir yerinde "Tanri" ve "Hiristiyan/I hristiyanlik"
sözü kullanilmamistir. Bunun yerine, giris bölümünde "Avrupa'nin kültÜrel, dini
ve insani mirasindan ilham alarak" cümlesiyle, Avrupa'nin dini mirasina atifta
bulunulmustur.32 Bu durum, Türkiye tarafindan beklentilerini karsilayan bir gelis-
me olarak degerlendirilmistir.

AB'nin din konusundaki tutumu ve uygulamalari "Kiliselerin ve Dini Cc'naat-
lerin Statüsü"basligi altinda ayri bir maddede açiklanmistir ( Madde 51). Buna
göre;

. "Birlik üye devletlerde bulunan kiliselerin ve dini örgütlerin vep topluluk-larin
ulusal yasa çerçevesindeki statülerine saygi gösterir ve ihlal etmez." (Madde 5111)

. "Birlik, felsefi ve dini olmayan cemaatlerin statülerine karsi esit ÖlçÜde
saygilidir." (Madde 51/2)

. "Kiliselerin ve örgütlerin kimliklerinin ve özel katkilarinin farkinda olan Birlik,
bunlarla açik ve seffaf ve düzenli diyalogunu sürdürür." (Madde 51/3)

Görüldügü üzere, "Hiristiyanlik"a "!lfta bulunulmamasina karsin, "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, Vicdan ve Din
Özgürlügü" basligi altinda yer alan "Herkes düsünce din ve vicdan özgürlÜgÜhak-
kina sahiptir. Bu hak, din veya inanç degistirme, ibadette, ögretimde, uygulamada ve
törenlerde dinini ve inancini açikça ortaya koyma özgürlügünü de içerir" ifadesidir.
(Madde II-10/1/4

Yine, Anayasa'ya göre, "Birlik kültür, din ve dil çesit1ib,{jnesaygi gösterir".
(Madde II-22)35

32 Eropean Constitution, "Drawing inspiration from the cultural, religious and humanist iiiheritance
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 la\\'''
Almanya, Polanya, Italya Slovakya ve Vatikan Tann'ya atif yapilmasint kuvvetle isterken. Fransa ve
Ispanya basta olmak üzere Hollanda ve Iskandinav Ulkeleri, dilnyevi degerlerin ön planda tutulmasinda israr
etinisler ve anayasada Tann'ya atif yapilmasmin, din ve devlet islerinin birbirinden ayrilmasini gerekti-
ren laiklik prensibine tamamen ters düstügünü savunmuslardir. Hollanda, Ispanya ve iskandinav Ülkeleri
de, dine yönelik bir atfin Avrupa'da "inananlar" ve "inanmayanlar" seklinde bölilnme yarataeagi görÜsÜnÜ
savunmuslardir. Bu konuda bkz. Güven Özalp, "Tanri AB'ye girebilir mi?", http://www.milliyet.com.ir.
33European Constitution, ArtIele 51: Status of churches and non-eonfessIonal organisations: i. The
Union respects and does not prejudice the status under natIona11aw of churches and religious assoeiations
or communities in the Member States. 2. Th'" Union equa1! respects the status of philosophical and
non-confessional organisations. 3. Recognisiiig their ideI;iity and their specIfie eontribution, the
Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these ehurehes and organisations,
34 Eropean Constitution,Article ii-iO: Freedom of thouglit, conseience and religion i. Everyonc
has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes free,ttim lo chaiige
religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in privaie. lo
manifest religion or belief, in worship, teachirig, practice and observance. 2. The right to eonscientious
objection is recognised, in accordance with the national laws govem ing the exereIse of this right
,35Eropean Constitution, Article 11-22: Cultural, religious an'l linguistic dive. <ity: The Union shall respeet
eultural, religious and linguistic diversity.
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"Cinsiyet, irk, etnik veya siyasal orijin, genetik özellikler, dil v.s. ile birlikte din.ve
inanç, aynmciligi yasaklanmistir". (Madde II-21jl ve Madde III-3?6 .

'. .

''Avrupa Birligi ~ayasasi, özgürlük, demokrasi, esitlik, hukukun üstünlügü
ve insan haklanna saygi degerleri üzerine kurulmustur. Bu degerlerbirlige üye
devletlerinhepsi için geçerlikabul edilmistir".(Madde2) 37

Anayasa'daki belirtilen maddeler, Türkiye'deki durum ile karsilastinldiginda su
noktalar dikkati çekmektedir: .

. Avrupa Birligi Anayasasi "Laiklik" sözcügünü içermemektedir. Bu kavra-ma
tanim getirmemistir.Türkiye'de ise "laik lik" devletin Anayasal temel nitelikleri
arasindadir.

. Dini ad tasiyan siyasi partilerin de varligini kabul eder. Türkiye'de kanunlar
buna engeldir.

. Dini örgütlerin varligini. tarur. Türkiye'de ise dini örgütlerin kurulmasi
yasaktir.

. Avrupa Birligi ülkeleri ile Türkiye'nin laiklige atfettigi önem ve bakis açilan
arasinda farkliliklar mevcuttur. Türkiye'nin laiklik anlayisi, temelde devlet düze-
nini koruma amacina yönelik bi,r uygulama olmakla birlikte, Birlik Anayasasi'nda
tanimlanmayan bu anlayis, tümüyle kisi ,hak ve özgürlÜklerine yöneliktir.

. Dolayli olarak, ifade edilen azinlik haklannin yani sira, din ve vicdan özgürlügü

hakki ve bu hakki ibadette, ögretimde, uygulamada ve törenlerde dinini ve inancini
açikça ortaya koyma özgürlügü, Türkiye'deki mevcut durumla çelismektedir.

. Din ve vicdan özgürlügü; Anayasanin diger kisimlannda geçen azinlik haklan
ve dil özgürlügü ile birlestirilince, Türkiye Cumhuriyetinin gelecegi açisinodan sorun
yaratabilecek nitelige bürünebilecegi düsünülebilir.

2. Katilim Ortakligi ,Belgesi:
. .

Kanlim Ortakligi Belgesi (KAB), Türkiye'nin üyelik hazirliklarina yönelik
öncelikli alanlan' belirlemek üzere AB Komisyonu tarafindan hazirlanmistir
ve Ilerleme Raporu'nda--Isaret edilen tüm hususlankapsamaktadir. KAB' de

36 Eropean Constitution, Artide II-2: Non-discrirnination: i. 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, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientalion shall be
prohibited. Article III-3: In definingand implementing the policies and activities referred to in this Part, the
Union shall aIm to combat discrirnination based on sex, racial or ethnic origIn, religion or bdief, disability.
age or sexual orientation.. . .. .
31 Eropean Constitution, Artiele 2: The Union's vaIues: The Union is founded on the v"hies of respect for
human dignity, liberty, democraey, equality, the rule of lawand respect for human rights. These values are
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belirtilen alanlann tümünde, müktesebaua güvenilir ve etkili bir sekilde

uygulanmasi gerekmektedir. Ilerleme Rar'orunda yer alan tespii ler dogrul-
tusunda, Türkiye'nin öncelikle yerine geti! mesi gereken konular belirlenmistir.

Bunlar arasinda, din ile ilgili konular, J'Jedeni ve Si/asi Haklar (;erçevesinde
ele alinmis, "Dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi gÔrüs, din ve:.:i inançlarina göre ayrim
yapilmaksizin, tüm bireylerininsan haklanndan ve temel hürriyetler,.len hukukcn
ve fiilen tam olarak yararlanmasinin teminat altina alinmasi" gerektigi belirtilmistir.
Bu teminatin, "Tüm bireylerin ve dini topluluklann düsünce, din ve vicdan
özgürlük-Ieriiii kullanmalari ile ilgili hükümlerin uyumlasunlmasi ve uygulanmasi,

;. AB üyesi ülkelerin uygulamalari dogrultusunda, bu topluluklarin faaliyet gösterebil-
meleri için gerekli sartlarin olusturulmasi ile gerçeklesebilecegi ele ifade edilmistir.
Bahsedilen sartlar, söz konusu topluluklarin kendilerinin, üyelerinin ve topluluk mal
varliklarinin, verilen egitimin, din adami atanmasi ve yetistirilmesinin hukuken etkili
biçimde korunmasini ve bu topluluklann mülkiyet hakkindan yararlandirilmasil11
içermektedir".38 Diger yandan, "Ordu üzerindeki sivil denetimin AB üyesi ülke
uygulamalari ile uyumlu hale getirilmesi için, Milli Güvenlik Kurulunun isleyisinin
bu ülkelerinkine uyarlanmasi" önerilmektedir. 39

3. Ilerleme Raporu:

Türkiye'nin üyelik yolunda kaydettigi gelismeleri degerlendiren 2004 yilina ait ilerle-
me Raporu'nda40, AB Anayasasi'nda oldugu gibi "laiklik" sözü geçmemekteelir.
Din ile ilgili konular genelde, din ve inanç özgürlügü baglaminda sunulmakta ve
örgütlenme ve ifade özgürlügü ile birlikte, temel ö~gürlükler arasinda sayilmaktadir

KOB'de belirtilen, dini konularla ilgili önceliklerin yerine getirilip getirilmedigi
konusunda, Ilerleme Raporu oldukça hassas görünmektedir. Din ö~gürlÜgÜ
konusunda reform paketi ile önerilen degisikliklerin henüz beklenen sonuçlara yol
açmadigi, otoritelerin konu ile ilgili hükümlerin çok sinirli yorumunu yapuklari,
dolayisiyla, Avrupa standartlariyla karsllast1nldiginda, dini özgürlüklerin çok ciddi
sinirlamalara tabi oldugu, raporun genel kanisi olarak belirtilmistir.

Raporda baslica, Gayrimüslim cemaatlerin mevcut durumlari, Diyanet
Isleri Baskanligi'nin faaliyetleri, Aleviler, din 'kitaplari, dini örgütlerin kurulmasi,
dini ayrimcilik konularina deginilmistir. Bu konular arasinda Gayrimüslimlcrin
durumuna genis yer aynlinis ve bazi durumlarda, yapilmasi önerilen iyilestirmeler
ayrintilariyla belirtilmistir. Öncelikle, din adami yetistirmelerine izin verilmedigine,

38Türkiye Için Katilim Ortakligi Belgesi, 14 Nisan 200j Tarihinde AB Konseyi Tarafl'idan Kabul Edilen
Nihai Metin, sayfa ii. Bu metne takip eden Internet adresinden ulasilabilir: http://ekutcrp.dpt.gov.tr.
39Türkiye IçIn Katilim Ortakligi Belgesi, s. 22. .
40 Ilerleme Raporu, Türkiye'nin AB'ne giris için öne sÜ''\len kriterleri yerine getirme konusunda ne kada,
ilerleme kaydettigIni tespit etmek üzere, Avrupa Komisy""," tarafindan yillik olarak hazirlamakta ve ",vmr"
Konseyine sunii!maktadir. Ilk Ilerleme Raponi 1998 yihda hazirlanmis, bunu 2000. :''101, 2002, 2003 ve
en son 2004 raporlan takIp etmistir.. Bu raporlann bazilari"a takip eden adresten ulasilahi! ir.http://www.ahg.
gov.tr.
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Ancak bunlar, din temelli siyasi partiler gibi, mevcut düzeni degistirmeye
yönelik faaliyetlerde bulunmazlar. Yalnizca, dini degerleri muhafaza etmekle ve
yayginlastirmakla ugrasirlar. Türkiye'de ise DerneklerYasasi'na göre, din ve mezhep
farkliligini esas alan derne~er kurulama.z. Üniter devlet yapisini bozmak amaciyla
dernek kurulamaz. (Md.S).

Genelde, Rapor'un yalnizca, insan haklari ve temel özgürlüklerinden ilhamla ve
Avrupa'daki uygulamalardan örneginde hazirlandigi görülmektedir. Türkiye'deki
mevcut laik yapilanmanin ve bu yapilanmanin hassasiyetlerinin r<\pora fazlaca
yansitilmadigi görülmektedir. Günümüzde, Avrupa Birligi ülkelerinde din,' top-.
lum üzerinde sinin ölçüde bir etkiye sahiptir, dini degerlerin yerini, insan haklan
ve temel özgürlükler gibi insani degerler almistir. Avrupa'nin 17. yüzyilda yasadigi
din savaslari, tarihin çok derinliklerinde kalmistir. Türkiye'de ise durum tamamiyla
farklidir. Avrupa'da yüzyillar öncesinde savaslarla gerçeklestirilen laiklik, Türkiye'ye
Atatürk tarafindan, kanun yoluyla getirilmistir. Bu nedenle laikligin anlami ve nasil
yasanilacagi ko.nusunda toplumumuzda ~enüz fikir birligi Qilegelismemistir. N etice-
de, dünyadaki uygulamalarla pek benzesmeyen bir laiklik anlayisi ve uygulamasi
ortayaçikmistir. . ,. ,

4. Ulusal Progra~: .'

AB tarafindan, Katilim Ortakligi Belgesi'nde öngörülen düzenlemelerin ne
zamaq ve ne sekilde yerine getirilecegini belirlemek üzere hazirlanan Ulusal
Programin girisinde, Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sekülerizm prensibi üzerine
kuruldugu belirtilmistir.s3 Programin deviiminda, bireylerin dil, irk, renk,' cinsiyet,
siyasi egilim, felsefi inanç ve dinlerine' bakilmaksizin ve aynmcilik yapilniaksizin,
insan haklan ve temel özgürlüklerden, düsünce, inanç ve din özgürlügünden
faydalanmasi öngörülmüstür, Anayasanin 10. maddesi, vatandaslannin her hangi
bir nedenle aynmciliga ugramasini yasaklamaktadir ve kanun önünde esitligi ilkesini
benimsemistir.54 .

5. Strateji Belgesi ve Avrupa Komisyonu Raporu: . ..'
Strateji belgesi ve Avrupa Komisyonu Raporu'nda, din özgürlügü ile ilgili olarak,
reform paketleri ile uygulanan degisikliklerin henüz istenen sonuçlan üretmedigi
belirtilmektedir. Bunun nedeni de, rapora göre, uygulayici organlarin reformlann
çok sinirli bir yorumunu yapmalan dolayisiyla da, reformlann ufkunun daralmasidir.
Dini reformlar, Avrupastandartlan ile karsilastinldiginda, oldukça sinirli kalmaktadir.
Bu durum özellikle, dini cemaatlerin egitim, din adami egitimi, tüzel sahsiyeti ve
mülkiyet haklan konusunda geçerlidir.55Yine rapora göre, örgütlenme, ifade ve din
gibi temel özgürlükleri uygulanmasina özel önem verilmelidir. 56 '

S3 Execuiive summary of the Thrkish National Program for the Adoption of the Acquis, s. 5.
S4 Execuiive summary of the Turkish National Program for the Adoption of the Acquis, s. 2 '.

SSStrategy Paper and Report of the European Commission on the progress towards accessk, by Bulgaria;
Romania and Thrkey, s. 32.
S6 Straiegy Paper and Report of the European Commission on the progress towards
accession by Bulgaria, Romania and Thrkey, s. 15,20.
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Degerlendirme

Yukanda gözden geçirilen bes ayri belge ii7.erindc\'aptigirruz incelemeden Çl-
.~' .,kan en önemli sonuç, laikligin kendi basina bir dege, olarak ön plana çikarilmasi

..f . yerine, insani ve evrensel degerlerin öne çikarilmasi !ir. Diger bir ifade ile laiklik,
özünü teskil eden, insani ve evrensel degerlerle ifade edilmistir. Türkiye'den de bu

; . degerleri, laiklik adina degil, evrensel insani degerler olan temel hak ve ö7.t,rlidi.iklcr
adina yerine getirilmesi istenmektedir. Burada bir noktanin üzerinde durmak gerekir,
Türkiye'deki uygulamalarla laiklik, o kadar kendine has, O kadar dünyada örnegi
görülmeyen bir biçim kazanmistir ki, neredeyse, incelenilen belgelerde i.i7.erindeen
fazladurulan evrensel degerleri yitirme ve spesifik bir kavram haline gelme tehlikesiy-

. le karsi karsiyadir.S?Türkiye'de laikligin ve dinin asiri biçimde politize edildigi ve bu
yönlerinin gereginden fazla abartildigi da bir gerçektir. Bu da, dinin politik olmayan
yönlerinin ve Türk sosyal ve kültürel hayatindaki yerinin gözden kaçirilmasina yol
açmaktadir.s8 Bu noktada, Islam dininin de yeniden yorumlanmasina ve modern
dünyadaki yerinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardir. Diyanet Isleri Baskani
Prof. Ali Bardakoglu, Müslümanligin güncellestirilmesine ve Kur'an'in yeniden
yotumlanmasina ihtiyaç duyulduguna iliskin bir açiklamasi vardir.S9Bardakoglu'nun
açiklamasina göre, din evrensel bir geçerlilik teziyle gelir. Dolayisiyla da, evren-
sel ilkeleri bünyesinde barindirir. O halde, din ve laiklik adina yapilacak en Önemli
is, dindeki bu evrensel degerleri bulup çikarmak ve kullanilir hale getirmek ü7.ere
yorumlamaktir. Ancak o zaman, yukaridaki belgelerde bahsedilen evrensel deger-
lere ulasma firsati dogabilir.

Din ve vicdan özgürlügü, örgütlenme ve ifade Ö7.gürlügüve demokratik hak
ve özgürlüklerin genislemesi sonucunda, ordunun etkisinin de azalmasiylaW
fazla bir engelle karsilasmayacak olan siyasi Islam'in, demokratik sistemin tiim
haklanndan yararlanarak Türkiye'de iktidara gelebileceginden, hem Tiirkiye'de
hem de Avrupa'da korku duyulmaktadir.61Bütün demokratik ülkelerde oldugu gibi,
Türkiye'de de demokratik özgürlükleri ve süreci, kendi amaçlarini gerçeklestirmek
için kullanmak isteyen radikal gruplar olacaktir. Bu endiseyle, siradan insanlarin
temel hak ve özgürlüklerine sinirlamalar getirilmesi, laikligin geregi gibi yasan-
masini engellemektedir. Laik düzenin Türk toplumunda derinden kök saldigi ve
radikal gruplarin, demokratik her toplumda rastlanan, sayilarindan fazla ses çika-
ran marjinal gruplar oldugu bilinmelidir. Türkiye'nin reform sürecini tamamlayarak,
Avrupa Birligi'ne dahil olmasi, laik siyasi düzeni korumanin eii iyi yolu olacaktir.

57Gerard Groc, "Laiklik ve demokrasi Yeni Bir Orta Yol Mu?", Laiklik ve Demokrasi, (ed) Ibrahim Kaboglu.
Imge Kitabevi, Ankara 2001, s. 232.
S8Dinin toplum ve siyasetteki rolü üzerine bkz. A. Çarkoglu..Binnaz Toprak, Türkiyede din Toplum ve
Siyaset, Istanbul 2000.
S9Ali Bardakogiu, "Yirmi Birinci Yüzyil Vaazi", 6 ve 7 ekim 200.1,http://www.hürriyetim.c..JI1.ir.
60 Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri gözden geçirilerek de~.istirilmis, yönetim gücli olmayan. ta"iye
kurulu haline getirilmistir. Bu ve askeri konularda yapilan diger (kgisiklikler için bkz. Rcgular Report 2004,
s. 12, 15.
6i Bkz. Bagimsl7. TUrkiye Raporu, EylUl 2004.
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