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Ayasofyanın cami olarak ibadete açılması kararı dünyada çeşitli yankılar bulmuştur.
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Dünya Kiliseler Konseyi (World Council of Churches, WCC) dünya çapında çeşitli Hristiyan
kiliselerden ve kilise birliklerinden oluşan uluslararası bir örgüttür. WCC, kendisini
Hristiyan grupları arasında dayanışma ve iş birliğinin elde edilmesine olanak sağlayan bir
platform olarak tanıtmaktadır.[1] Çalışma alanı bakımından WCC dünyanın en büyük
Hristiyan örgütü durumundadır.
WCC Genel Sekreteri Ioan Sauca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı
mektubunda Ayasofyanın Türkiye Cumhuriyetinin laiklik ve kapsayıcı olma taahhüdünün,
geçmişin çatışmalarını geride bırakma arzusunun güçlü bir ifadesi olduğunu, ancak
Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararının bir dışlama ve bölünme işareti olduğunu
ifade etmiştir.[2] Sauca, Ayasofya gibi simgesel bir mekanın cami olarak tekrar ibadete
açılmasıyla ilgili olarak şunları iddia etmiştir, kaçınılmaz olarak belirsizlikler, şüpheler ve
güvensizlik yaratacak, farklı inançlardan insanları diyalog ve iş birliği masasında bir araya
getirme çabalarımızı baltalayacaktır.[3]
Saucanın diyalog temennisi ifadesine karşın, AVİM olarak daha önce yayınladığımız bir
raporumuzda WCCnin Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili propaganda faaliyetlerine alet
edildiğini ve 1983ten bu yana örgütün sözde soykırımın tanınması ve tanıtılması için çeşitli
faaliyetlerde bulunduğunu ele almıştık. 1983 yılında Birleşmiş Milletlere sözde soykırımı
tanıması için çağrıda bulunan WCCnin bu konuda yayınladığı raporlar ve gerçekleştirdiği
faaliyetlerinde Türkiyeye karşı önyargılı anlayışının dini kimlik ile şekillenmiş olduğunu
ifade etmiştik.[4] Bu bağlamda 2013 yılında Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen, Eçmiyazin
Ermeni Katolikosu II. Karekinin[5] WCCnin 8 başkanından biri olarak seçilmesi sonrasında;
WCCnin sözde Ermeni soykırımının 100üncü yıl etkinliklerine dahil olma kararı alması ve
sözde soykırım kurbanlarını anmak amacıyla bir ekümenik dua ayinin düzenlemesi gibi
faaliyetler düzenlediği görülmüştür.
Ayasofya kararı ile ilgili olarak, II. Karekinden bile daha Türkiye aleyhtarı olmakla tanınan
Kilikya (Antelyas) Ermeni Katolikosu I. Aram ise geçen hafta bu konuda açıklamalarda
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bulunmuştur. Siyasi ve dini liderlere seslenen açıklamasında I. Aram, sözde soykırımdan
sonra Türkiye'nin binlerce Ermeni kilisesine el koyduğunu ve kiliselerin barlara, kafelere
ve halka açık parklara dönüştürdüğünü, soykırımın aynı soykırımcı yetkililer tarafından
dünyanın gözü önünde devam ettirildiğini iddia etmiştir.[6]
WCCnin önyargılı faaliyetlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili soykırım tezinin sorgusuz sualsiz,
Ermeniler sırf Hristiyan olduğu için kabul edilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.
Benzer bir şekilde, II. Karekinden bile daha Türkiye aleyhtarı olan I. Aramın açıklamalarını
da soykırım tezi için yıllardır yapılan propagandanın bir parçası olarak değerlendirmek
gerekir. Bu aktörlerin davranışları, onlar açısından soykırım tezinin tarihi ve hukuki
savlardan ziyade din faktörüne dayandığını ortaya çıkarmaktadır.
Ayasofyanın ibadete açılmasına ilişkin karar ile ilgili ise, tüm Hristiyanların benzer önyargılı
tutumları

olmadığını

da

eklemek

gerekir.
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☀ Artık mabet olarak kullanılmayan bir müzenin

şimdi tekrar bir ibadethane haline geldiğini düşündüğünüzde sizi üzen ne olabilir? Dindar
birisine bu acı vermez, bu sadece mutlu edebilir.[7] ifadelerinde bulunmuştur.
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