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1999’daki Helsinki Zirvesi’nden sonra, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) 
tam üye olma umudu daha da somut bir biçim almaya başladı. Bu durum, 
çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşların kuşkulu gözlerle izlediği bir 

süreci beraberinde getirdi. Türkiye’nin üyeliğine destek oranı şu an için ülke-
den ülkeye değişiklik gösteriyor. Bu oran, oldukça düşük (% 50’den daha az) ve 
gittikçe de azalıyor. Söz konusu azalmanın çeşitli nedenleri var. Geride kalan 
son on yıl, küreselleşmenin dünya çapında yeni bir işgücü dağılımı yaratan ve 
Güney’den Avrupa’ya toplu göçlerle sonuçlanan etkileriyle, özellikle Avrupa’nın 
büyük şehir merkezlerinde, güvensizlik ve huzursuzluk ortaya çıkardı. Batılı 
ülkelerle, Lübnan, Filistin, Irak, Sudan, Somali ve Afganistan gibi ülkelerde 
kendini İslamî olarak tanımlayan direniş hareketleri arasındaki sürekli siya-
si ve askeri anlaşmazlıklar, sosyal anlamda dışlanmışlık ve işsizlik ile birlik-
te, Avrupa’daki bazı Müslüman kökenli gençleri alarm verici boyutta radikal-
leşmeye kadar götürdü. Bu gelişme, Avrupa’da yüzyıllardır var olan İslam teh-
didi korkularını güçlendirdi ve bununla birlikte de, nüfusunun büyük bir bö-
lümü Müslüman olan bir ülkenin Birliğe tam üye olması konusundaki tered-
dütleri artırdı.

Bu tarz çekinceleri olanlar, sorunu laikliğe bağlı olarak tanımlıyorlar. Bunlar, 
Batı’nın, özellikle de Avrupa’nın, Hümanizm, Rönesans ve daha sonra Aydınlanma 
ve Fransız Devrimi’yle en yüksek noktasına ulaştığı asırlar boyu verilmiş bir 
mücadelenin sonucunda din ve siyaset alanları arasında net bir ayrım yapabilme 
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noktasına ulaşabildiğini savunuyorlar. Bu tür laik düzen, bireysel insan hakları 
alanında temel bir güvence olarak görülüyor. Türkiye hakkında zihinlerde dolaşan, 
bu ülkenin gerçekten laik mi, yoksa Avrupa’daki laik ülkeler arasında yerini 
alamayacak kadar ‘aşırı İslamî’ mi olduğu sorusudur. Bu gerekçelendirmenin 
içinde iki varsayım gizli. Birincisi Avrupa’nın laik bir düzene sahip olduğu, 
ikincisi de Avrupa laisizminin tek yönlü, tek açıklamalı bir kavram olduğudur 
veya AB üyesi ülkelerde laikliğin aynı biçimde uygulandığı ve Türkiye için bir 
ölçüt oluşturabileceği düşüncesidir. Her iki varsayım da doğru değildir.

Meydan Okuma
Belki daha bir nesil öncesinde, yüksek eğitimli ve hali vakti yerinde olan 

orta sınıf Avrupalılar, laik düzenin artık hedef noktası olmayacağını kabul 
ediyordu, çünkü geleneksel organize olmuş dinin etkisi açık biçimde azalıyordu. 
Bu yaklaşım biçimi, son yirmi yılda tartışma konusu olmaya başladı. Hem 
sömürgelerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri hem de işgücü göçünün bir 
sonucu olarak, bu durum kısmen Müslümanların büyük çaplı göçüyle ilgilidir. 
Avrupa’da geçirilen bir nesilden fazla bir dönem sonunda, Müslüman toplumları, 
inançlarından feragat etmeksizin, kamusal arenada yerlerini alma iddiasında. 
Birçok Avrupa ülkesinde, okulda başörtülü dolaşma konusu tartışılıyor ve 
İslami okulların Hollanda’da popüler olduğu ortaya çıktı.

Çok sayıda Müslümanın gelişi laik düzene karşı yegane meydan okuma 
değildir. AB’nin 2004’teki genişlemesiyle birlikte kilisenin daima baskın bir rol 
oynadığı ve siyasi etkisinin olduğu daha fazla ülke artık AB tam üyesi konumuna 
geldi. Örneğin Polonya, sonuç itibariyle boşuna da olsa, çok çaba sarf ederek 
Avrupa anayasasının girizgâh bölümünde Hıristiyan Tanrısına gönderimde 
bulunulması yönünde çalışmalar yaptı. Dünya çapında, Amerikan politikasında 
ciddi bir güç olarak tutucu Hıristiyan sağın giderek güçlenmesi, Avrupalılara 
küresel boyutta dinin siyasi güç kazandığını hatırlattı. Bu durum, Avrupalıları 
laik düzenin ve dinî hoşgörünün sınırlarını yeniden gözden geçirmeye mecbur 
etti. Dolayısıyla bu tartışma daha geniş bir tabana yayılıyor, ancak mantıklı 
olarak da Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine odaklanan bir yapısı var. Türk, Arap, 
İran ve Pakistan tarzı İslam arasındaki farklılıklar Avrupa’da az biliniyor. İslam 
tek tip bir olgu ve laikliğin karşı savı olarak görülüyor. Öyleyse, Türkiye gibi 
Müslüman bir ülkenin katılımı Avrupa için ne anlam ifade eder?

Dinin üstlendiği toplumsal ve siyasi önem azaldığı için, Avrupa’nın geriye 
dönüşü olamayacak biçimde laik olduğu varsayımının yanlış olduğu böylece 
ortaya çıkmış oldu. Aynı durum, tek tip Avrupa laikliği kavramı olduğu varsayımı 
için de geçerlidir. Avrupa laikliği diye bir şey yoktur ve din ile siyaset arasındaki 
ayrım hiçbir yerde mutlak değildir. Britanya kralı, Anglikan Kilisesi’nin başıdır 
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ve başbakanın önerdiği piskoposları göreve atar. İsveç ve Danimarka’nın resmi 
bir devlet kilisesi vardır. Alman devleti kiliseler adına vergi tahsil eder ve böylece 
neyin meşru bir kilise, neyin de bir ‘tarikat’ olduğunu belirler. Fransa’da Roma 
tarafından atanan piskoposlar, hükümet onayından geçer. şimdiki Hollanda 
kraliçesinin kız kardeşi, Protestan değil de Katolik kökenli biriyle evlenince, 
Hollanda tahtı üzerindeki haklarından resmen vazgeçmek zorunda kalmıştı. 
Kısacası, Avrupa’daki laik düzen, hiçbir yerde salt bir durum arz etmeyen ve 
üzerinde devamlı tartışılan çok boyutlu bir olgudur.

Gelenek
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hakkında sorulması gereken soru da şöyledir: 

Türkiye’deki siyasi dizge, Avrupa’daki çeşitli laiklik anlayışları arasında 
yerini alabilecek kadar laik midir? Türk devlet dizgesinin laiklik yapısını 
değerlendirmek için iki alt soru sorulması gerekir. İlki, Türkiye’nin siyasi 
dizgesinin ne kadar laik olduğu, ikincisi de bu düzenin, isteksiz halka dayatılıp 
dayatılmadığı ya da laik bir dünya imajıyla desteklenip desteklenmediğidir.

Türk laikliği, büyük çapta iki farklı gelenek üzerinde biçimlenmektedir. Bir 
tanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dolaysız olarak varisi olduğu Osmanlı devlet 
geleneği, diğeri de pozitivist kimliğiyle Fransız Aydınlanmasıdır. 

Osmanlı Devleti’ni yöneten kişinin unvanı, hanedan ve din kurumu 
tarafından yasallaşır. Devletin başı, Sultan, hükümranlığını, Osmanlı 
hanedanının en yaşlı üyesi ve idaresindeki halkın iyi bir Müslüman olarak 
yaşamasını sağlama göreviyle İslam’ın en önde gelen koruyucusu olması 
sıfatından alır. Genelde sanılanın aksine Osmanlı hükümdarları, din ve devlet 
arasındaki net bir ayrımı kabul ederler. Ancak, bu iki olguyu, din ü devlet 
kavramında görüldüğü gibi birbirinin tamamlayıcısı olarak nitelerler. Din 
ve devlet, o zaman birbirine bağımlıydı, çünkü İslam, devletin mevcudiyetine 
bir anlam ve hak kazandırırken, devlet tarafından korunması da İslam’ın 
yaşamını devam ettirmesini mümkün kıldı. Osmanlılar, Sünnî İslam’ın içinde 
Hanefi okulunu (mezhebini) desteklediler ve bu tesadüfen yapılmış bir seçim 
değildir. Dini kanunların Hanefi tarzında yorumu, görevlerini icra etmede 
yetkinlik gösteren hükümdara yasal bir zemin hazırlar. Bu, fetih yapıp hüküm 
sürdüğünü kanıtlayan, ancak örneğin Peygamber ya da büyük İmamlardan 
birinin soyundan gelmek gibi yasal bir dayanağı olmayan Osmanlı hanedanı 
için ilgi çeken bir durumdu. Her bir Müslüman devletinde görüldüğü gibi, gerek 
ibadet, camide vaaz verme, gerekse de mahkemede dini kanun hükümlerini 
korumak anlamında halkın dini açıdan refahını sağlamak hükümetin 
göreviydi. Başka türlü olması da beklenemezdi zaten. İslam dini, yedinci 
yüzyılın başında peygamber Muhammed tarafından yönetilen özerk, bağımsız 
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siyasi bir topluluk olarak ortaya çıktı ve kendi içinde hiçbir zaman kiliseyle 
karşılaştırılacak bir kurum gelişmedi. Yani din ve devlet birbirine sıkı biçimde 
bağlıydı. Dini kurumların Osmanlı gibi uzun süre hüküm sürmüş bir devletle 
sıkı bağları, dini yetkililerin esnek, pragmatik ve dünyaya dönük bir davranış 
tarzı geliştirme zorunluluğunu da beraberinde getirdi, çünkü değişim gösteren 
siyasi koşullar ve önceliklere uyum sağlamak mecburiyetindeydiler. Bu tarz 
hâlâ etkisini göstermektedir. Cumhuriyet dönemindeki dini otoriteler de, 
İslam’ın kendi düşüncesine göre olan yorumunu iktidardaki siyasi düşünce 
tarzının bakışına uydurarak, bu esnek ve pragmatik yaklaşımı göstermeye 
devam ediyor.

Sadakat
Devlet böylece daima dinle ilgiliydi, ama bu bağlılık 19. yüzyılın sonuna 

doğru değişmeye başladı. O dönemdeki padişah II. Abdülhamit (1876-1909), 
ülkedeki Hıristiyan kesim arasında gelişen ayrılıkçı milliyetçiliğe ve kendi 
memurları arasındaki liberal düşüncelere tepki olarak, İslam dinini Osmanlı 
Müslümanları arasında destek kazanabilmek için kullandı. Okul ve camilerde 
verilen dini mesaj, hep devlete ve padişaha sadakat ile bağlantılıydı. Bu araç 
olarak görme yaklaşımı, Osmanlı Devleti’nin sonuna işaret eden savaşlarla 
dolu son on yıl boyunca daha da arttı. Bu dönemde halkın çoğunluğu, İslami 
kimliği temel alınarak özellikle Rum ve Ermenilere karşı harekete geçirildi. 
vatanseverlik ve inanç birbirine sıkı bağlıydı.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı geleneğini, özellikle de Geç Osmanlı dönemi 
geleneğini sürdürmektedir. 1924’te halifeliğin kaldırılmasından sonra, dinle 
ilgili hizmetler, direkt Başbakanlığa bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
adında yeni bir kurumun sorumluluğuna bırakıldı. Bu başkanlık aracılığıyla 
hükümet, halife padişahın hiç yapmadığı kadar dine etki etmeye başladı. En 
yüksek mevkideki müftüden (dini kanunları yorumlayan kişi) en basit cami 
bekçisine kadar bütün din görevlileri, devlet memuru olarak kabul edildi. Cuma 
hutbeleri ve dini tavsiyeler (fetva) merkezi olarak kontrol altına alındı. Dinin 
devletin hizmetinde bir araç olarak görülmesi yaklaşımı devam etti. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı ilmihallere bakıldığında bu durum açıkça 
ortaya çıkar: bu yayınlarda, vergi ödemek, otoriteye itaat etmek ve askere 
gitmek dini bir zorunluluk olarak betimleniyor.

Aydınlanma
Osmanlıdan kalan miras kuvvetli, ancak geçmişten gelen tek kalıt bu değil. 

Cumhuriyet, Aydınlanma ve özel olarak da pozitivizmin mirasçısı. Cumhuriyeti 
kuran kuşak, 19. yüzyıl sonlarındaki Avrupa’da geçerli olan materyalizm ve 
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pozitivizmin popülerleşmiş biçimlerinden derinden etkilenmişti. Akılcılık, 
düzen ve bilim temeli üzerine inşa edilmiş bir toplumu savunuyorlardı. Birer 
pozitivist olarak dini zamanını doldurmuş bir dünya imajı, ilerlemenin önünde 
bir engel olarak görüyorlardı. Bu yüzden ilk kuşak Kemalistler, dini kamusal 
alandan uzaklaştırmak istediler. 1923 yılında kurdukları Cumhuriyet, 
tamamıyla dünyevi veya daha iyi bir tabirle laik bir devlet oldu ve 1928 yılında 
İslam, devlet dini olarak anayasadan çıkartıldı. İslam, sıkı devlet kontrolü 
altına alındı, fakat İslami kurumların yönetim, eğitim ve adalet konularına 
karışmasına hiçbir biçimde izin verilmiyordu.

Kemalistler, kendi laik dünya görüşlerini bu görüşleri paylaşmayan bir halka 
dayattıklarının bilincindeydiler. Kendilerini Aydınlanma’nın savunucuları 
olarak görüyor ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in sözleriyle ‘toplumsal 
ve kültürel bir devrim’ aracılığıyla halkta bir zihniyet değişimi yaratmayı 
umut ediyorlardı. Bu arada, devletin laik kimliği ve dinin kamusal ifade 
ediliş biçimine getirilen kısıtlamalar sert gözetim altında tutuluyor ve İslam, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sıkı kontrol ediliyordu. Kemalistler, bu 
tarz bir laikliği, dinsel fanatiklerin (gericilerin) ‘cahil’ halkı cumhuriyete 
karşı kışkırtma tehlikesine, dini aşırılığa (irticaya) yönelik bir koruma olarak 
gördüler. Kemalist dünya görüşünün mirası ve dinsel etkilere karşı korunan, 
ama aynı zamanda dini kontrol eden buna uyumlu devlet sistemi canlılığını 
bugün bile hâlâ korumaktadır.

Güvence
Cumhuriyetin başlangıç yıllarındaki laik sistem halka yukarıdan kabul 

ettirildiğine göre, halkın dinsel düşüncelerini dile getirmesine, devletin izin 
vermesi durumunda neler olacağı sorusu ortaya çıkıyor. Türkiye’nin İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra tarihsel gelişimi ve bugünkü Türkiye üzerine 
yapılacak sosyolojik bir araştırma, bu soruya bir yanıt verebilir. Türkiye’de 
İkinci Dünya Savaşı’nda sonra en önemli değişim, çok partili sisteme geçişti. 
Taşradaki çiftçilerin ve şehirlerdeki tüccarların bir araya gelişi, otuz yıl 
Türk siyasetinde etkinliğini gösterecek bir partiyi iktidara getirdi. 1950 
ile 1980 yılları arasında arka arkaya, kültürel tutuculuğu ve serbest pazar 
ekonomisini benimseyen Demokrat Parti ve Adalet Partisi yönetimdeydi. Bu 
partiler, laikliği Kemalistlerden daha farklı tanımlıyorlardı. Kemalistler, 
laikliği vicdani özgürlük olarak görürken, Demokratlar da din özgürlüğü için 
bir güvence olarak nitelendiriyorlardı. Devlet, laik olmalıydı, ancak bireyin 
laik olma mecburiyeti yoktu. Böylece, Demokratlar ve onların taraftarları, 
kurumların laik yapısını değiştirmeksizin dini duyguların kamusal ortamda 
yaşanmasına izin verdiler.
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2002 seçimlerinden beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 
daha önce Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi’nin yaptığı gibi ve 
bu partinin bıraktığı yerden bu tarz siyasi yaklaşıma devam etti. AKP’nin 
köklerinde, Milli Selamet Partisi’nin fikirlerine temel teşkil eden dini eğilimli 
‘Milli Görüş’ düşüncesi vardır. AKP’nin bugünkü bütün yöneticileri zamanında, 
1985 ve 1998 yılları arasında adı Refah Partisi olan bu partinin önde gelen 
üyeleriydi. 2000-2001 yıllarında Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi genç 
liderler kendi partilerini kurdular. İslami görüşü bırakıp laik konservatif bir 
programı benimseyerek halkın geniş bir kesimine hitap edebilmeyi umdular. 
2002’de görkemli bir biçimde seçimleri kazandılar.

İslami yaklaşımdan konservatif yaklaşıma değişimin (geçişin) ne kadar 
samimi olduğu hem Türkiye’de, hem de Türkiye dışında çok tartışıldı. Birkaç 
olay, gizli bir gündem olup olmadığı konusundaki korku ve endişeleri yeniden 
canlandırdı. Türban, daimi olarak sürtüşme yaratan bir konu. Bunun yanında, 
Adalet Bakanı baş danışmanının tecavüz edilen kadını kendisine tecavüz eden 
erkekle evlendirme önerisi ve başbakanın zinayı cezalandırma düşüncesine 
verdiği destek sayılabilir.

Bütün bunlara rağmen, AKP yönetiminde Türkiye’nin ikinci bir İran 
ya da Suudi Arabistan’a dönüşeceği korkusunun olmaması gerekir. Bu 
bağlamda, Polonya ve İrlanda ile yapılacak bir karşılaştırma daha anlamlı 
olacaktır. Polonya’da, ki bu arada AB üyesi olmuş bir ülkedir, şu anda 
kültürel konservatizm ve serbest pazar ekonomisinin birleşimini temel alan 
konservatif ve dini eğilimli bir çoğunluk tarafından desteklenen bir hükümet 
görev başındadır. Bu hükümet, örneğin ülkede eşcinsellerin yapmak istediği 
yürüyüşü yasaklamıştır. İrlanda’da devlet ve Katolik kilisesi iki kafadar gibi 
hareket eder, öyle ki devlet, kilise papazlarının işlediği cinsel taciz suçunun 
örtbas edilmesine yardımcı olur. Türkiye’de iktidarda olan AKP, Polonya ve 
İrlanda’daki benzerleri gibi, dini tarafı, eğilimi ağır basan ve bireysel insan 
haklarına saygısı bazen şüpheli olan, ancak hiçbir zaman İran ya da Suudi 
Arabistan tarzında ‘İslami bir devlet’ kurma eğilimi göstermeyen bir parti.

Zaten toplumbilimsel ve siyasetbilimsel veriler de, İslami bir rota çizmenin 
AKP’ye hiçbir kazanım sağlamayacağına işaret ediyor. Toplumbilimsel bir 
araştırma, halkın çok büyük bir çoğunluğunun (% 98’nin) kendini Müslüman 
olarak tanımladığını gösteriyor. Aynı araştırmada diğer bir çoğunluk da, dini 
vecibeleri ciddiye aldığı anlamında kendini dindar olarak nitelendiriyor. ‘İslami’ 
olarak görülen kültürel değerlerin daha özgürce ifade edilebilmesi (örneğin 
okulda türban takılabilmesi) için net bir istek söz konusu, fakat laik devlet 
sisteminin kökten değiştirilmesi konusunda geniş tabanlı bir destek mevcut 
değil. İslam hukukunu yaşama geçirmek isteyen ve böylece ‘kökten dinci’ olarak 



kebikeç / �5 • �008 Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’deki Laiklik

�1�

kebikeç / �5 • �008 Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’deki LaiklikZurcher

adlandırılabilecek kesim % 10 ile % 15 arasında kalıyor. Toplumun büyük bir 
kısmı, dini inanç ile laik devlet sisteminin bir arada olabileceği fikrini kabul 
ediyor görünüyor.

Kendine Güven
Türk seçmeninin radikal İslami çözümlere neden sıcak bakmadığını 

anlamak zor değildir. Yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, işsizlik ve kötü 
eğitim sistemi gibi birçok soruna rağmen, Türkiye, ekonomisi gelişen, mevcut 
sistemin korunması çıkarına olan güçlü ve hızlı gelişen bir orta sınıfa sahip 
bir ülke. Kendine güven ülkede hakim ve popüler kültür geleceğe yönelik 
durumda. Orta Doğu’nun başka yerlerinde iç ve dış kaynaklı baskılarla ilgili 
hissedilen derinden hayal kırıklığı ve öfke, bu ülkede görülmüyor. Yarattıkları 
potansiyel tehlikenin asla küçümsenmemesi gereken radikal hatta şiddet 
yanlısı İslami gruplar var Türkiye’de, ancak bunlar oldukça marjinal kalıyor, 
çünkü Arap dünyasında gördüğümüz tarzda geniş tabana yayılmış öfke ve 
hayal kırıklığı üzerine oynayamıyorlar. Londra ve Paris’teki hayal kırıklığına 
uğramış Müslüman gençlerin gösterdiği İslami radikalizm, İstanbul ya da 
Ankara’dakilere oranla daha fazla kaygı verici boyutlarda.

İlk Kemalistlerin seksen yıl önce dayattığı laik devlet, şimdi temelde halkın 
çoğunluğu tarafından destekleniyor. O zaman, Türkiye de, diğer büyük çaplı 
laik –ancak hiçbir zaman tamamıyla laik olmayan- Avrupa devletleri arasındaki 
yerini şimdi alabilmeli. Bu duruma rağmen, Türk devlet sisteminin iki öğesi, 
Avrupa’daki uygulamalardan sapma gösteriyor.

Türkiye ve Avrupa, zamanla birbirine daha fazla yakınlaşacakmış ve 
birbirlerini daha iyi anlayacaklarmış gibi görünüyor

Birincisi, anayasada orduya laikliğin koruyucusu olarak biçilen siyasi 
rol. İkincisi de, devletin Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla İslamı kontrol 
altında tutması. Birinci öğe, demokrasiyle ikinci de din özgürlüğüyle çelişkili 
olarak görülebilir. İlkesel anlamda, bu bakış açısının tartışmaya açık fazla 
bir yönü yok.  Ancak, bu iki öğe, tam üyeliğe geçişte önemli bir rol oynadığı 
için, bu konuda yalnızca ilkenin belirleyici olmasına izin vermek akıl kârı 
değildir.

Ordunun müdahalesi olmadan da, Türkiye’nin İslami bir devlet olacağı 
hiç kabul görür bir düşünce değildir. Fakat, ordu, ülkenin gelişiminde hayati 
bir rol üstlenen batılılaşmış kentli orta sınıf ve seçkin kesim için, yaşam 
biçimlerinin islamileşme tarafından tehdit edilmesine karşı bir güven kapısı 
oluşturmaktadır. Bu güven olmadan söz konusu kesim kendini daimi tehdit 
altında hissedecektir. Bu ortam, yalnızca Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği 
yakınlaşınca ve ordunun Türklerin Batı’ya yönelik çizgisinin ve laik düzenin 
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koruyucusu olarak üstlendiği rolün Avrupa tarafından devir alınabilmesi 
durumunda değişim gösterir.

İkincisi, yani İslam üzerindeki devlet kontrolü, muhtemelen çözmesi daha 
zor bir sorun. Uzun vadede, devletin dine müdahalesinin kısıtlanması ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden yapılanarak hizmetlerinde Türkiye’deki 
büyük Alevi azınlığa da yer ayırması beklenen bir gelişmedir. Fakat, ordunun 
konumu için geçerli olan gerekçeler, Başkanlığın konumu için de geçerlidir. 
Dini mesajların siyasi olarak yönlendirilmesi olanağı, tam üyelik sürecinde 
reformları sürdürmenin tam üyeliğe geçişte gerekli olduğu konusunda halkı 
ikna etmek için hükümete bir açılım sağlıyor.

Türkiye ve Avrupa, devlet ve din arasındaki tehlikeli orantı alanında, 
zamanla birbirine daha fazla yakınlaşacakmış ve birbirlerini daha iyi 
anlayacaklarmış gibi görünüyor. Zira, radikal İslam korkusu, birçok Avrupalı 
hükümetleri, camilerde verilen vaazları yakından izleme, İslami dernekleri 
yasaklama ve istenmeyen imamları sınır dışı etme noktasına getirdi. 
Hollanda’daki Türk din görevlileri, Ankara’dan aldıkları talimata uyarak, 
Türk cemaatin Hollanda toplumuna uyum sağlaması ve laikliği kabul etmesi 
gerektiği yönünde vaaz vermektedirler. Belki de Avrupa, devletin hangi dini 
ifadelerin kabul edilebilir, hangilerinin de kabul edilemez olduğunu belirleme 
konusunda hakem rolü üstlenmesini öngören Kemalist düşünceye doğru yavaş 
yavaş ve dikkatli biçimde kaymaktadır.

Özet: Eleştirmenlere göre, laikliğin yeterli düzeyde olmayışı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

katılımının önünde bir engel teşkil ediyor. Ancak Türkiye’de laiklik derin kökleri olan 

bir olgudur ve Osmanlı tarihine kadar uzanır. Ayrıca, tek bir Avrupa laikliği olgusu 

bulunmayışı ve Avrupa’da din ile siyaset ayrımının sınırının mutlak olmayışı yanında 

giderek artan İslami tehdit algısıyla Avrupa’da dine müdahale  artmaktadır. Daha da 

önemlisi, Türkiye’deki devlet yapılanmasının, Avrupa’daki çeşitli laiklik kavramları ve 

uygulamaları arasında yerini alabilecek kadar laik olup olmadığı sorusudur.

Anahtar sözcükler: Avrupa, Türkiye, Osmanlı, laiklik, ordu, köktendincilik.

Abstract: According to critics, the fact that Turkey is not secular enough poses an obstacle 

to Turkey’s EU membership. However secularism is a deep-rooted phenomenon in Turkey 

and it dates back to Ottoman Empire. Furthermore, intervention in religion in Europe is 

rising as a result of the lack of only one concept of secularism and the ambiguous limit for 

the separation of religion and politics as well as emerging Islamic threat perception. The 

more significant question is if the state structure in Turkey is secular enough to have a place 

among various secularism concepts and applications in Europe. 
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