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ÖNSÖZ

Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve 
Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İs-
lam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ve 
endişeler yatmaktadır. Bu korku ve endişeleri su yüzüne çıkaran olay, 
görünüşte 11 Eylül (2001) saldırıları olmuştur. Bu saldırıların akabinde 
Müslüman kişi ve kurumlara yönelik taşkınca eylemler yapılmıştır. Bu 
eylemleri, o günün konjonktürüne bağlı olarak değerlendirmek ve anla-
mak mümkündür. Fakat 11 Eylül daha derinlerde yatan bir şeyi uyarmış 
olmalı ki, konjonktür geçse de İslam karşıtlığı devam etmektedir. Geçen 
bu yirmi yıl zarfında İslam düşmanlığı yaparak siyaset yapan aşırı sağcı 
bir dalga ortaya çıktı ve halen siyasette varlığını devam ettirmektedir. 
Camilere yapılan saldırılar son bulmuş değildir. Avrupa’da doğmuş ve 
yetişmiş göçmen çocukları da ayrımcılık ve dışlanmadan nasibini al-
maktadır.

Artık şunu net olarak kabul etmek gerekir: Avrupa’nın bir “İslam 
meselesi” bulunmaktadır. Bununla birlikte net olmayan bir şey, bu me-
selenin nasıl bir içeriğe sahip olduğu ya da olacağıdır. Bu konuda Avru-
pa’da düşünceler çatallaşmaktadır. Aşırı sağ kesimler İslam meselesinin 
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Avrupa’da İslam Politikaları

Müslümanları Avrupa’dan silmek olduğunda karar kılmışken, siyasal 
yelpazenin daha ortalarda yer alan sağcı ve liberal partiler bir “Avrupa 
İslamı”ndan bahsetmektedirler. Bu ikinci kesime göre mesele İslam’ın ve 
Müslümanların ehlileştirilmesi meselesidir. Eğer Müslümanlar Avrupa 
toplumuna ve kültürüne uyum sağlar ve yeni bir İslam anlayışı üretebi-
lirlerse sorun olmaktan çıkarlar.

İşi daha karmaşık hale getiren bir başka nokta, nasıl daha İkinci 
Dünya Savaşı sona ermeden Nazi toplama kamplarında Yahudiler Tan-
rılarını yargılamaya kalkışmışlarsa, yeni kuşaktan bazı Müslümanlar, 
özellikle Avrupa’ya mülteci olarak gelen kişiler, İslam’ı sorgulamaya baş-
lamışlardır. Bugün için bunlar çok küçük bir kesim olsa da, sözde “içer-
den” birileri olarak bir İslam meselesinden bahsediyorlar. İslam mesele-
si, bunlara göre dinin uyum sürecinde ayak bağı olmasından başka bir 
şey değildir. Müslümanlar Avrupa’da kabul gören bir kitle olmak istiyor-
larsa kendilerine ayak bağı olan bu dinden kurtulmalıdırlar!

Tüm bu olup bitenlerin göbeğinde İslam’ın temsil sorunu bulun-
maktadır. İslam’ı kim temsil etmektedir? Müslümanları temsilen bir 
kurumsal yapı olmalı mıdır? Olacaksa böyle bir yapı nasıl oluşmalı ve 
görevi ne olmalıdır? Laik Avrupa’da bu kurum resmen tanınmalı mı? 
Yoksa bu iş Müslümanların meselesi olarak görülüp sivil alana mı bıra-
kılmalıdır? İşte, tüm bu sorular Avrupa’da İslam’ın kurumsallaşma süre-
cinde sorulmakta ve cevapları aranmaktadır.

Avrupa’da İslam’ın kurumsallaşması yeni bir mesele değildir, Müs-
lümanlar Avrupa toprağına ayak bastıkları günden bu güne dernek ve 
vakıflar kurarak kendi kurumlarını oluşturmaya başlamışlardır. Önce 
buluşma merkezleri ve camilerle başlayan bu süreç giderek daha karma-
şık bir örgütlenmeyi beraberinde getirmiştir. Sivil alanda yeterince ör-
güt bulunmasına rağmen Avrupa ülkeleri kendilerine, tıpkı kiliseler gibi 
yekpare bir muhatap aramaktadırlar. İslam içindeki farklılıklar dâhil 
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İslam’ın Tanınması ve Kurumsal Temsili

Müslümanların farklı ülke ve bölgelerden geldikleri de hesaba katılırsa, 
böyle yekpare bir yapının oluşması ya da oluşturulması kolay görün-
memektedir. Bu noktada İslam’ın temsili bir çıkmaza sürüklenmektedir.

Avrupa ülkelerinin hükümetleri İslam ve Müslümanlarla ilgili 
meseleleri konuşmak istemekte ama ortada muhatap bir kurum bulun-
mamaktadır. Her grup kendini İslam’ın temsilcisi olarak sunmaktadır. 
Gruplar arasındaki rekabet ve İslam anlayışlarındaki farklılıklar temsil 
meselesini iyice zorlaştırmaktadır. Buna bir de yerli toplumların laiklik 
hassasiyetini eklemek gerekir. Yerleşik toplum ve siyaset, din meseleleri-
ne müdahil olmak istemiyorlar, ama müdahale etmedikçe de bir gelişme 
olmadığını fark ediyor.

Avrupa geneline baktığımızda İslam’ın kurumsal temsili her ül-
kede farklı şartlarda ve farklı biçimlerde şekillenmektedir. Bu şekillen-
mede tarih, kültür, siyaset ve konjonktür kadar kurumsal düzenlemeler, 
Müslümanların tutumları ve kendi aralarındaki ilişkiler de etkili olmak-
tadır. 

Elinizdeki eser, yedi Avrupa ülkesinde İslam’ın kurumsal temsil 
sorununu ve bu sorunu çözmek üzere geliştirilen İslam politikalarını ele 
almaktadır. Her ülkeyi inceleyen yazar hem ilgili ülkedeki Müslümanla-
rın yapısı ve bileşimi hem de ülkenin politik süreçleri hakkında bilgiler 
vererek konuyu etraflıca ele almaktadır. Bu ülkeler grubun beşini; Al-
manya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Hollanda olmak üzere Batı Avru-
pa ülkesi, ikisini ise (İsveç ve Danimarka) Kuzey Avrupa ülkesi oluştur-
maktadır. Her bir ülkeyi, bu ülkelerde bulunmuş ve yakından tanıyan 
uzman kişiler yazmıştır. 

Ülkelerin politikalarını anlamak için çalışmanın editörü olarak 
teorik bir çerçeve geliştirdik ve bu teorik çerçeveden hareketle genel 
trendler ve sorunları belirlemeye çalıştık. Tek tek ülkelerden elde edilen 
bulgular, sonuç bölümünde birleştirildi ve bazı genellemelere gidildi. 
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Avrupa’da İslam Politikaları

Bu çalışma, “Avrupa ve İslam” konusunda çalışanlar kadar konuya 
ilgi duyan geniş bir kesime hitap etmektedir. Çalışmanın başarılı bir so-
nuca ulaştırılması için katkı sağlayan yazarlarımıza ve bizi maddi-ma-
nevi anlamda destekleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektö-
rü sayın Prof. Dr. Mehmet BULUT hocamıza ayrı ayrı teşekkürlerimi 
sunarım. Çalışmanın tasarım ve kapağını yapan Üniversitemiz grafikeri 
Gökhan Koç’a da ayrıca teşekkür ederim. Onların desteği ve katkısı ol-
masaydı, bu eser ortaya çıkmazdı. Baskıya sunulan tüm metin, editörlük 
sürecinden geçmiş olsa da, gözden kaçan tashih sorunları olmuşsa bun-
dan editör olarak ben kendimi sorumlu addediyorum. 
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