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Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det i praktiken råder religionsfrihet i 
Turkiet. Metoden som jag använt mig av är det kvalitativa fallstudiet. Intervjuer har skett 
med två företrädare från den kristna minoritetskyrkan i Turkiet. Fallstudiet är deskriptivt. 
Djupintervjuerna tolkas fenomenologiskt. De kristna utgör en minoritet i Turkiet eftersom 
99 % av Turkiets befolkning säger sig tillhöra islam. Min studie är aktuell på grund av 
Turkiets medlemsansökan till Europiska unionen (EU). EU ställer vissa krav på ett 
medlemsland för att ett medlemskap skall bli aktuellt, bl.a. att landet skall kunna uppvisa 
att de mänskliga rättigheterna, religions- och åsiktsfrihet och skydd av minoriteter, 
efterlevs och återföljs. Med denna utgångspunkt, jämförs informanternas personliga 
upplevelser med EU: s ställda krav på Turkiet för ett medlemskap i EU. Resultaten 
presenterar jag i form av narrationer. Studiens två mest centrala slutsatser är (1) att den 
praktiska religionsfriheten är begränsad för medlemmar av den kristna minoritetskyrkan i 
Turkiet, och (2) att orsakerna till den begränsade religionsfriheten främst återfinns på 
mikronivå, kopplad till individens sociala kontext. En konsekvens av dessa slutsatser är att 
Turkiet idag inte lever upp till de krav som EU ställer på ett medlemsland, på grund av 
brister gällande de mänskliga rättigheterna, religions- och åsiktsfrihet och skydd av 
minoriteter. Ytterligare en konsekvens att dra, är att reformarbetet bör inriktas på det 
informella planet, då studien ger vid handen att landets lagar (formella planet) utgör inte 
det primära hindret för den kristna minoriteten. 
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1. Inledning

Religionen har i alla tider haft en framträdande roll hos människan. Den har styrt hennes 
tankar och handlingar. Mord har skett och sker på grund av fanatisk tro och i en personlig 
övertygelse att detta görs i Guds namn. Turkiet har varit ett starkt fäste för den kristna 
tron. Aposteln Paulus härstammade från Tarsos i det landområde som utgör Turkiet. 
Aposteln grundade många kristna församlingar omkring år 49 efter Kr. (Handbok för livet 
1994, s. 523). På 1000-talet kom seljuqerna, ett turkfolk, vilka förde med sig islam, detta 
medförde att kristendomen tappade successivt sitt fäste i landet, vilket skedde främst i 
samband med att det bysantinska riket föll, den 29 maj år 1453. Konstantinopel intogs av 
turkarna och den kristna kyrkan Hagia Sofia blev brukad för islams räkning (Henrikson 
1988, s. 393). De kristna i landet har överlevt många och svåra förföljelser. Åren 1915 till 
1918 dödades många i Norra Mesopotamien, detta under det Osmanska rikes tid (Martling 
2003, s. 238). Det finns fortfarande kristna i landet, men i dag är skaran kraftigt
reducerad.

Mitt intresse till denna uppsats väcktes på grund av Turkiets kristna historiska bakgrund 
och medias ökade intresse. Detta med anledning av Turkiets ansökan om medlemskap i 
EU och därtill kopplande krav, angående EU: s regelverk för att landet ska bli godkänt för 
ett medlemskap i Europeiska Unionen (EU). Vilken roll spelar religionen i dagens 
Turkiet, kopplat till de krav som landet måste uppfylla för att bli medlemmar i EU? Hur 
efterlevs kraven på de mänskliga rättigheterna i Turkiet, och hur är förhållanden för 
dagens kristna i Turkiet? Existerar det religionsfrihet i praktiken? För att söka svar på 
dessa frågor, så vistades jag i en två månaders period i landet, för att få en bred och 
informativ bild av dagens Turkiet, så ägnade jag stor del av min tid, till att tala med 
människor från olika grupper, religiöst utövande och sekulariserade turkar samt 
västerlänningar.

Turkiet har den 22 juli 2007 gått till val. Det regerande Rättvise och utvecklingspartiet
(AKP) fick flest röster och behåller därmed regeringsmakten. Partiet AKP förklarade 
valutgången ”som en seger för demokratin” (Winiarski 2007-07-21). Valdeltagandet var 
högt, många tog chansen att ge sin röst. Turbulensen har varit stor i samband med valet. 
Militären i landet misstror AKP och tror att de har en dold agenda, vilken står i 
motsatsförhållande till landets sekulära profilering, efter republikens grundare Mustafa 
Kermal Atatürks ideal. Militären ser som sin uppgift att hålla religionen utanför 
parlamentets dörrar och det råder även en viss osäkerhet bland befolkningen, huruvida 
AKP vill fortsätta att skapa ett mera demokratiskt Turkiet, eller om AKP i smyg vill föra 
Turkiet mot ett mer muslimskt strikt land, eller om utvecklingen kommer att fortskrida 
mot ett närmande till västvärlden och EU. Landet har brottats med en identitetskris, där 
nationalistiska ideal vägs mot sekularisering och demokratisering av landet. Vilken 
inriktning ska Turkiet ha? Hur ska de förhålla sig till västvärlden? Hur stor inblandning 
ska militären ha i landets styre? Hur ska man förhålla sig till nationalismen? Ska Turkiet 
närma sig Europa och blir fullvärdiga accepterade medlemmar i EU? Detta förutsätter en 
demokrati med religionsfrihet. Eller motsatsen, en kluven, halvdemokratisk nation, vilken 
står under övervakning av militären, som är rigid och sekulär i avsaknad av acceptans för 
individens tankar och integritet, där varken den politiska ledningen eller folket vet på 
vilket ben de ska stå på. 

Om Turkiet som stat väljer att närma sig övriga Europa, genom ett EU medlemskap, krävs 
att religionsfriheten uppfylls. Min studie syftar till att undersöka i vilken mån, detta 
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villkor är uppfyllt i praktiken. Mitt tillvägagångssätt är att samtala med två representanter 
från den kristna kyrkan, (den enskilda människans) personliga upplevelse av att tillhöra en 
religiös minoritet.

För att undersöka förhållandena, om det i praktiken existerar religionsfriheten i dagens 
Turkiet, är uppsatsens upplägg enligt följande: I avsnitt 2, behandlas Turkiets ansökan till 
EU, där relateras frågan om religionsfrihet till Turkiets ansökan. I avsnitt 3, ägnas 
uppmärksamhet på demokrati och de mänskliga rättigheterna, hur dessa efterlevs. I avsnitt 
4, får vi en historisk tillbakablick, hur landet formats till vad det är i dag. I avsnitt 5, finns 
en sammanfattning av islam och den kristna tron. I avsnitt 6, diskuteras religionens 
betydelse för människan i skapandet av identiteten. I avsnitt 7, återfinns syftet och 
frågeställningen. I avsnitt 8 finns uppsatsens metoddel. Detta åtföljs av resultatdelen i 
avsnitt 9, med första intervjun med informanten Ian Sherwood, präst i Anglikanska 
kyrkan i Istanbul och den andra intervjun med informant Carlos Madrigal, pastor i 
evangeliska protestantiska frikyrkan i Istanbul. Sammanfattande diskussion behandlas i 
avsnitt 10. I avsnitt 11 redovisas möjligheter att utveckla denna studie. Slutligen finns 
litteraturförteckning, böcker, källor på Internet, rapporter och tidningar, och 
frågeformuläret som intervjuerna är baserade på.

2. Turkiet som kandidatland till EU

Turkiet har ansökt om medlemskap i EU, vilka i december 2004 beslutade att Turkiet 
skulle få inleda sina förhandlingar om ett medlemskap i EU. Detta kan medföra ett nytt 
läge för landet. Turkiet måste uppfylla Köpenhamnskriterierna till dess fullhet, vilka 
fastställdes av Europarådet 1993. Följande krav måste vara uppfyllda för att ett land ska 
kunna bli accepterat som medlemsland i EU:

1.”Stabila institutioner som garanterar demokrati och rättstadsprincipen,
       mänskliga rättigheterna samt respekt för skydd av minoriteter.

2. En fungerande marknadsekonomi och kapacitet att hantera konkurrenstrycket och
marknadskrafterna”.   

Förmåga att uppfylla de skyldigheter som ett medlemskap medför, vilket också innebär att 
landet ska stödja EU: s mål. Den offentliga förvaltningen måste kunna tillämpa och 
hantera EU:s lagstiftning i praktiken” (Europaportalen).

Den 3 oktober år 2005 fick Turkiet inleda sina förhandlingar med EU, rörande ett 
medlemskap. Det som dock utgör ett hinder för att ett beviljande av Turkiets 
medlemsansökan redovisas i nedanstående punkter, vilka i högsta grad berör 
religionsfriheten i landet och som denna uppsats behandlar.

1. ”Politiska krav på demokrati.
2. Mänskliga rättigheter.
3. Rättsäkerhet och skydd av minoriteter” (Regeringskansliet).

Enligt Utrikesdepartementens rapport från år 2005, om mänskliga rättigheter (MR) i 
Turkiet, har landet försökt realisera de reformer som ålagts dem, för att tillgodose EU-
kommissionen krav, för att Turkiet skulle kunna påbörja förhandlingarna om ett 
medlemskap i EU. Denna praxis gäller för alla medlemsländer inom EU, och utgör 
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således krav för att ett land ska få inleda förhandlingar med EU-kommissionen 
(Regeringskansliet).

2. 1 Kritik från EU

Den främsta kritiken från EU: s sida gentemot ett medlemskap i EU för Turkiets räkning, 
rör den så kallade högmålsparagrafen 301, som återfinns i turkisk lagstiftning. Denna 
lagparagraf är motsägelsefull, rörande de demokratiska principerna angående yttrande-, 
tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet. Det saknas klara gränser i Turkiets 
konstitution och strafflagstiftning, angående statens tillvägagångssätt att begränsa 
medborgarnas fri och rättigheter, vilket kan ses i lagparagrafen 301. EU har riktat en 
samlad kritik mot denna, den s.k. högmålsparagraf 301 ”Förelämpning mot turkiskhet”. 
Lagen trädde i kraft i juni 2005. Denna lag grundar sig på (2006 års MR-rapport, 
Regeringskansliet) ett förbud att förolämpa den turkiska identiteten. Tendenser finns att 
skydda staten, dess högsta företrädare och den turkiska flaggan, istället för att skydda 
individen från övergrepp av staten. Denna lagparagraf ger mycket stort utrymme för 
inskränkningar av yttrandefriheten.

Vidare hänvisar rapporten från Regeringskansliet till att delar av rättssystemet motarbetar 
reformer och använder lagstiftningen för att trakassera meningsmotståndare (2006 års 
MR-rapport Regeringskansliet).

Lagparagraf 301 har gett stöd för grupper med nationalistiska åsikter att driva fram åtal 
mot journalister och författare, de stöder sig på lagens grundformulering, handlingar mot 
nationens grundläggande intressen (Europaparlamentet). Den turkiske Nobelpristagaren i 
litteratur Orhan Pamuk har åtalats. Åtalet mot Pamuk lades dock ned, vilket även gjorts 
med de flesta av åtalen. Den mördade journalisten, Hrant Dink dömdes dock till 
villkorligt fängelse, enligt brott mot lagparagraf 301 (Hedström s.17. 070124). Hrant Dink 
uppmanade den turkiska staten att erkänna de folkmord som begåtts mot armenier år 
1915. Dink förespråkade en försoning mellan turkar och armenier och han uttalade sig i 
positiva termer angående ett medlemskap för Turkiets räkning i EU. Även från EU 
parlamentets sida betonar man att Turkiet bör erkänna folkmordet på armenier, (som dock 
inte utgör något av Köpenhamnskriterierna), men det anses som viktigt för ett land som 
ansökt om ett medlemskap i EU, att ha förmågan att ”göra upp och erkänna sitt förflutna” 
(Europaparlamentet).

Lagparagraf 301, har sitt ursprung från nationalistiskt vänligt inställda advokater. Åtalen 
har ökat under senare år och använts för att åtala personer som uttryckt synpunkter om 
den armeniska respektive den kurdiska frågan. Det är inte enbart journalisten Hrant Dink 
och romanförfattaren Orhan Pamuk som blivit åtalade, utan även författaren Elif Safkan 
och journalisten Murat Belge. Journalister och författare som skrivit om åtal i 
yttrandefrihetsfrågor har blivit åtalade för att de försökt influera rättsystemet. Åtalen har 
riktats mot prominenta personer, vilket har väckt stor uppmärksamhet. I landet har en 
omfattande mediedebatt startat, angående frågan om yttrandefriheten, vilket på sikt kan ge 
en positiv förändring (2006 års MR-rapport, Regeringskansliet).

EU anser vidare att Turkiet bör förbättra sin relation till EU-medlemslandet Cypern, vilket 
de inte vill acceptera. Turkiets löfte att öppna upp sina hamnar och flygplatser för 
cypriotisk trafik har ännu inte skett. Detta ledde till att EU: s utrikesminister, i enlighet 
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med EU-kommissionen förslag beslutade att frysa 8 av de 35 förhandlingskapitlen, som 
ingår i förhandlingarna mellan EU och Turkiet angående ett medlemskap. Detta beslut 
togs i november 2006, då landet inte levt upp till sina åtaganden i tilläggsprotokollet i 
enighet med Ankara avtalet, vilket innebär en gemensam tullunion mellan EU länder 
(Europaparlamentet).
De kapitel som EU beslutat att frysa, handlar om fri rörlighet av varor, etableringsrätt, 
frihet att tillhandahålla tjänster, jordbruks- och lantbruksutveckling, fiske, 
transportpolitik, tullunionen och externa relationer (Björklund 2006-11-30). Denna 
restriktion är gällande för Turkiet tills man genomför sina åtaganden i enlighet med 
tilläggsprotokollet. Förhandlingarna kommer att fortskrida med de övriga 27 kapitlen. 
Dock kan inte något förhandlingskapitel avslutas, förrän Turkiet levt upp till samtliga 
krav som EU- kommissionen har ställt (Regeringskansliet).

Befolkningen i Turkiet är positiva till ett medlemskap i EU, vilket har visat sig genom 
opionsundersökningar i landet. Enligt Freedom House, finns dock en rädsla bland 
befolkningen i Turkiet, att ett närmande mot EU och Europa skall leda till att den turkiska 
nationalismen ska öka (Freedom House).

2. 2 Förändringar i politiken

Turkiet är en republik med en parlamentarisk demokrati. Ett tillägg till författningen kan 
komma att tillföras. Regeringspartiet AKP arbetar på en ny författning, denna skall 
medföra att medborgarnas grundläggande rättigheter stärks. Presidentens befogenheter 
kommer att minskas och parlamentet kommer därmed att få större makt (Winiarski 2007-
09-05). Ett förslag är att presidenten ska väljas av folket i stället för av parlamentet. 
Turkiets nyval 22 juli, 2007 skedde på grund av den politiska kris som landet fick erfara 
sedan AKP fört fram utrikesministern Abdullah Gül som presidentkandidat. Hos militären 
väcktes starka protester mot det angivna presidentkandidatförslag, eftersom Abdullah 
Güls fru bär huvudduk. Detta anses som stötande av, bland andra, militären i landet. 
Valutgången blev en seger för det sittande partiet AKP, med premiärminister Recep
Tayyip Erdogan. (Winiarski 2007-07-23).

AKP vill skynda på de reformer som krävs för att Turkiet ska uppnå ett medlemskap i EU.  
Landet måste besluta hur de ska förhålla sig till minoriteterna. Valet 2007, var således 
viktigt för Turkiet, eftersom många elementära frågor skall beredas och fattas beslut om, 
bland annat angående hur landets president ska väljas. Trots missnöje från militärt håll 
utsågs, den 28 augusti 2007, utrikesminister Abdullah Gül till Turkiets president för de 
kommande sju åren (Winiarski 2007-08-29). Militärens inflytande på politiken har 
minskat under AKPs tid. Detta anser många som ett viktigt led för att landet ska bli mera 
demokratiskt och EU-anpassat (ledare, Expressen 2007-07-21).

2. 3 Turkiskt politiskt liv

Med en kort tillbakablick i Turkiets politiska liv, ser vi hur AKP har lyckats med att 
omforma sin politik till att bli det ledande och regerande partiet i Turkiet i dag. Detta trots 
att AKP har sina rötter i politisk islam, vilken har spelat en viktig roll i den turkiska 
politiken från 1990- talet till början av 2000-talet.
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Det islamistiska partiet, Välfärden fick flest röster i valet, men misslyckades att ta en 
majoritet i parlamentet. Två andra partier bildade en majoritetskoalition, som dock 
upplöstes 1996. Sanningspartpartiet (DYP) bildade en sammanslutning med 
Välfärdspartiet. Partiledaren  i Välfärdspartiet, Necmettin Erbakan, tog plats som medlem 
i Moderlandspartiet. Välfärdspartiet förbjöds, på grund av att det försökte att introducera 
islamska regler. Regeringen år att stabilisera en skakig ekonomi, vilket kulminerade i en 
ekonomisk kris 2001.

Väljarna ville ha en förändring och Rättvise och Utvecklingspartiet (AKP) vilka hade sina 
rötter i det förbjuda Välfärdspartiet, vann en seger i november 2002. Partiet lovade 
väljarna att få ett slut på statskorruptionen och banade väg för att landet ska komma att 
ingå ett medlemskap i EU. AKP tog avstånd från politisk islam. Trots detta blev Recep 
Tayyipe Erdogan fälld för brott, på grund av att han läst en dikt som ansågs vara ett hot 
mot landets sekulära profil. Abdullah Gül fungerade som president vid detta tillfälle fram 
till det att Erdogan återinsattes i mars 2003, då regeringen ändrade tidigare beslut 
angående avstängning. Erdogan använde sig av sitt partis majoritet och verkade offensivt 
för att genomföra de vittomfattande reformer som är centrala för att få ett medlemskap i 
EU (Freedom House).

3. Demokrati och mänskliga rättigheter

Enligt FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 
december 1948, är alla människor berättigade till alla fri- och rättigheter utan åtskillnad 
av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 
nationellt, eller socialt, egendom, börd eller ställning i övrigt. ”Mänskliga rättigheter 
(MR) har enligt den internationella reviderade konventionen överhöghet över nationell 
lagstiftning och Turkiet har ratificerat centrala konventioner om de mänskliga 
rättigheternas förhållande till statens skyldigheter” (2005 års MR-rapport, 
Regeringskansliet).

Turkiet gör anspråk på att leva upptill MR: s krav på lika behandling. Det finns dock en 
ovilja att erkänna att kurderna behandlas avvikande. Minoriteter avgränsas, uteslutande på 
grund av religionen. Faktum kvarstår att minoriteter behandlas olika under rådande lag. 
Kurderna nekas erkännande, eftersom man traditionellt vill betona den turkiska 
identiteten, som står över den multikulturella identiteten.
Kurderna har restriktioner rörande deras språk, kultur och frihet att utrycka sig fritt. 
Situationen har förbättrats genom EU: s krav, men formell och informell diskriminering 
finns alltjämt. Regeringen har inte förmått att förändra situationen för kurderna. Trots 
uttalanden om ökad demokrati i sydöstra Turkiet, lever många under svåra ekonomiska 
och sociala förhållanden, och de diskrimineras gällande sina kulturella rättigheter 
(Freedom House).

3. 1 Endast ett fåtal religiösa minoriteter accepteras
Enligt den turkiska tolkningen av Lausannetraktaten från 1923, erkänns endast vissa 
religiösa minoriteter (judar, grekisk-ortodoxa och armenisk-ortodoxa). Detta medför 
problem för icke muslimska trossamfund att förvärva egendom och få verka i landet, 
eftersom dessa saknar juridisk status. Religionsfriheten har förbättrats något, numera får 
till exempel gudstjänstlokaler inrättas. I Utrikesdepartementets rapport från 2005 framgår 
även att de kristna assyriernas/syrianernas ställning har förbättrats under senare år. Det 
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finns vissa problem för utländska präster att verka i landet. Det pågår även diskussion om 
att man i framtiden måste ange religiös identitet på ID-korten. 

Då det gäller genomförandet av lagstiftningar och andra politiska reformer, som syftar till 
att förbättra situationen för religiösa minoriteter, sker dessa enligt många bedömare vare 
sig systematiskt, eller i jämn takt (2005, MR-rapporten, Regeringskansliet).

3. 2 Behov av förbättringar för Turkiet 
För att ett medlemskap ska bli aktuellt för Turkiets del, så har EU påpekat att Turkiet 
behöver förbättra medborgarnas situation enligt MR, vilket landet har accepterat. De 
konventioner som Turkiet anslutit sig till är:

1. ”Konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter samt de fakultativa 
protokollen om enskild klagorätt och avskaffande av dödsstraffet.

2.    Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
3.    Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
4.  Konventionen om avskaffandet av diskriminering mot kvinnor samt de fakultativa 

 protokoll om enskild klagorätt”.
5. Konventionen mot tortyr.
6. Konventionen om barnens rättigheter samt de två tillhörande protokollen om barn i  

väpnande konflikter och om handel med barn.
7. Flyktingkonventionen, denna tillämpning grundar sig enbart på europeiska flyktingar.
8 Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och den 

grundläggande friheten ” (MR-rapport 2005).

4. Utvalda delar av Turkiets historiska bakgrund

Med en historisk tillbakablick ser vi under vilka förhållanden som kristendomen i Turkiet 
utvecklades.  Därför har jag valt ut vissa viktiga historiska händelser och årtal, som har 
haft betydelse för den kristna kyrkan.

Aposteln Paulus härstammade från Tarsos, vilket var beläget i sydöstra Turkiet, 
nuvarande Adana och Mersin. Därifrån utgick aposteln Paulus sina missionsresor. Den
missionerande kristendomen hade ett starkt fäste i området. För att få större förståelse för 
hur de kristna har det i dagens Turkiet behöver vi en tillbakablick i ett historiskt 
perspektiv. Utelämnar vi historien, får vi svårt att tolka nutiden. I historien finns 
nycklarna till ett lands och ett folks kultur och religiösa utveckling.

4. 1 Några historiska årtal och skeenden

Flera tusen år före Kristus, fanns högkulturerna, bland annat hettiterna, i nuvarande 
Turkiet. Omkring år 500 f. Kr intog perserna landområdet. Under 300-talet f. Kr. övergick 
makten genom Alexander den store till grekerna. Dessa grundade handelstäderna 
(Smyrna) nuvarande Izmir och (Byzantion) Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Halvön 
kom strax före Kristi födelse att bli en del av Romarriket. Från omkring år 49, grundade 
aposteln Paulus under sin tredje missionsresa församlingarna, Kolosse, Filadelfia, 
Hieraopolis och Laodikeia (Martling2003, s. 235). På 300-talet blev Konstantinopel 
landets huvudstad. Staden delades, men huvudstaden blev belägen i det Östromerska 
riket. Kristendomen var vid denna tid statsreligion.
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Under tidsperioden från år 325 till år 787 hade Anatolien, som är beläget i Turkiets västra 
del, en stor betydelse under den första kristna tiden, vilket framgår av de sju koncilierna. 
Två av dessa hölls Nicea, tre i Konstantinopel, ett i Efesos och ett i Chalcedon. ”Från 
denna kristna storhetstid finns numera endast obetydliga minnen” skriver Carl-Henrik 
Martling (Martling 2003, s. 236).

Flertalet av de kristna kyrkorna har förvandlats till moskéer. Den betydelsefulla kristna 
kyrkan, Hagia Sofia i Konstantinopel i (nuvarande Istanbul), är numera ett museum. 
Många skildringar från Apostlagärningarnas tid, vilka berättas om i bibeln, finns inte 
längre kvar. De flesta kulturella minnena från den kristna tiden, kan återfinnas i Efesos 
(beläget vid nuvarande Selcuk). Den stora teatern är renoverad, vilken omnämns i 
Apostlagärningarnas kapitel 19, där det berättas om guldsmeden Demetreios som gjorde 
ett upplopp mot Paulus. Nedanför teatern ligger ruinerna av den kyrka där konciliet i 
Efesos hölls år 431. På berget Montre Solmessos sägs Maria, Jesu moder, ha tillbringat 
sina sista år. I det närbelägna området finns resterna av Artemirstemplet, som blev rivet 
av Heerostratos. På den gamla stadskullen återfinns resterna av Sankt Johannes 
katedralen, som uppfördes över aposteln Johannes grav (Martling 2003, s. 237). År 395 
delades Romarriket upp, det grekiska rikets halva kom att bilda det Östromerska, som 
sedermera utvecklade det Bysantinska riket.

Vid denna tid beboddes anatoliska området mestadels av kristna. Den mest betydelsefulla 
samlade symbolen för de kristna blev kyrkan Hagia Sofia. I det bysantinska området blev 
grekiskan det dominerande språket. Lagarna och administrationen var dock romerska. I 
början av 600-talet omfattade rikets södra delar av Balkanhalvön, Anatolien, Syrien, 
Egypten, delar av Italien och norra Afrika. Under det bysantinska riket var dock Anatolien 
rikets kärnland. På 1000-talet kom det första turkfolket, seljuqerna, som kom från 
Centralasien och förde med sig den islamska tron.

Under 1200-talet intog och härskade mongolerna över stora delar av Turkiet. År 1240 
anföll mongolerna. I slutet av 1200-talet splittrades riket upp till en mängd emirat. 1330-
talet upplöstes väldet. I nordvästra Mindre Asien hade en ny stormakt börjat utvecklas, det 
Osmanska riket. Bursa Blev dess huvudstad och genom detta skeende minskade det 
bysantinska riket. Under1360-talet etablerade sig osmanerna i det syöstra Europa och 
Andrinopel (nuvarande Edirne) blev rikets huvudstad. 

På 1400-talet kom osmanerna (en turkisk fursteätt) och intog Konstantinopel. Det 
Osmanska riket sträckte sig från Ungern i väst och Irak i öst. Riket försvagades och 
krympte på 1800- talet till våra dagars Turkiet (Lindvall, Sages 1999, s. 55). År 1453 
intog Mehmet II Konstantinopel. Genom denna seger över bysantinarna befäste islam sin 
position i sydöstra Europa och större delen av Anatolien (nuvarande Edirne).

Konstantinopel blev det Osmanska rikets huvudstad. Under denna tid förvandlades kyrkan 
Hagia Sofia till moské. De osmanska sultanerna uppfattade sig själva som 
Konstantinopels och Roms arvtagare, och inte som ättlingar till turkiska nomader. I hovet 
utvecklades språket som var en blandning av turkiska, arabiska och persiska, detta blev 
litteraturspråk i riket. Statsreligionen blev sunnitisk islam (NE). Vid 1500-talets slut så 
sträckte sig detta imperium från Europa till Indiska Oceanen i söder upp mot den 
österrikiska gränsen i norr. År 1920 kapitulerade den turkiske sultanen. I samband med 
detta sammankallade general Mustafa Kemal till en nationalkongress. Sultanatet och 
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kalifatet avskaffades. De grekiska styrkorna fördrevs ur landet och sultanen gick i 
landsflykt.

4. 2 Religionen tar en ny form

Den brytningsperiod då landet blev republik, är viktig för religionens förändring till sin 
nuvarande utbredning i landet. Därför ska vi fördjupa oss i de skeenden som fortskridits 
sedan den tidiga republikens födelse, vilket skedde den 29 oktober 1923, då Mustafa 
Kermal Atatürk etablerade den turkiska republiken. I det en gång så mäktiga Osmanska 
riket, var religionen en stor och väsentlig del av landets grundstruktur.

Religionen tog andra vägar för att upprätthålla sin status till följd av att Mustafa Kermal 
avskaffade islams status som statsreligion. Hege Irene Markussen diskuterar (i boken 
Kristna och muslimers syn på varandra och andras religiösa tro) hur religionen tar en ny 
form för att behålla sin dignitet och auktoritära roll i det turkiska samhället. Mallen som 
Turkiet skulle infogas efter, var en konstruktion, bestående av en västerländsk, sekulär, 
och en nationalistisk norm. Nationalistiska myter och ritualer blev symboler i den nya 
republiken Turkiet. Man ville undergräva islams roll i det offentliga livet. Atatürks 
intentıon att eliminera religionen misslyckades, eftersom religionen förflyttades till andra 
sfärer än samhällets institutioner. Islam sammanblandades i statsapparaten och blev mera 
förtäckt och dold.

Det turkiska exemplet visar en form för anpassning och hur islam skapar sina egna 
religiösa politiska ramar, innanför ramen av det etablerade politiska systemet. Islam 
integreras i den politiska sfären endast genom islamistiska partier, eller genom att ge stöd 
till andra politiska etablerade partier. De politiska muslimska aktörerna i Turkiet är inte 
motståndare till de västliga moderna förebilderna, i form av både teknisk och vetenskaplig 
utveckling, eller en önskad välfärd, byggd på demokratiska principer. Det är 
modernismen, den sekulära moderniteten, oppositionen reser sig emot. Det finns i 
följande tolkning ingen motsättning mellan islam och demokrati, inte heller mellan islam 
och nationalism eller patriotism. Den moderna världen ska islamiseras genom styrning av 
religionens position i samhället. Den religiösa antisekulära militanta kampen mot vantro 
är, inte som vi föreställer oss, framträdande i det turkiska samhället. Islam arbetar 
systematisk genom etablerade kanaler för politisk påverkan, men under övervakning av 
militären (Rydving 2002, s. 161-162).

Några ytterliga reformer som genomfördes i den nya republiken Turkiet var att 
huvudstaden flyttades till Ankara och 10 år efter denna reform antog Mustafa Kemal 
hederstiteln Atatürk(turkarnas fader). Han strävade efter att göra Turkiet till en 
västerländsk stat. Reformerna var bland annat att stänga koranskolorna, avskaffa 
religionsundervisningen i de högre skolorna. Dervischordnarna upplöstes och förbjöds 
och den gregorianska kalendern påbjöds. Vidare blev det förbud att bära fez, slöja och 
turban. Republiken Turkiet förbjöd månggifte, alfabetet blev latinskt istället för arabiskt. 
Kvinnlig rösträtt infördes och söndagen ersatte fredagen som helgdag (Martling 2003, s. 
240).

År 1936 infördes officiell konfessionslöshet. Landsfadern Atatürk avled två år senare 57 
år gammal. Konstitutionen erkände 1961 religionsfrihetsprincipen i Turkiet. Staten 
beskrevs såsom ”en nationell, demokratisk, sekulär och social stat” (Martling 2003, s. 
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240). Nu tilläts även religiösa kulter och ceremonier, dessa fick dock inte bryta mot lagen 
eller störa den allmänna ordningen. 

4. 3 Dominans av islam

Den turkiska staten är officiellt konfessionslös, men Turkiet är ett övervägande muslimskt 
land. Av befolkningen säger sig 98 % vara muslimer, något Ingmar Karlsson anser vara 
anmärkningsvärt. Det paradoxala i påståendet bekräftas i följande. ”Samtidigt betecknas 
landet också genomgående, inte minst i officiella turkiska publikationer, som en sekulär 
stat där religion och stat skiljs åt på samma sätt som i Frankrike” (Karlsson 2007, s.105).
En mycket stor andel av befolkningen kan anses som fromma. Det finns tre existerande 
grupper av kristna, grekiska och armeniska ortodoxa och kristna och judar, som är 
officiellt erkända. Andra grupper har bristande rättslig ställning, och deras aktiviteter är 
ifrågasatta. Helt konsekvent religionslös är inte den turkiska staten eftersom den dels 
underhåller moskéerna. Islam anses dessutom ha ett betydande informellt inflytande i 
politiken Staten betalar även lön. för 30 000 imamer (Martling 2003, s. 240).

I skolorna har staten återinfört religionsundervisningen. I Ankara har en statlig teologisk 
fakultet öppnats och möjligheterna att studera Koranen har ökats genom att även flera 
högre seminarier har grundats. Detta har bidragit till att den islamiska gemenskapen har 
blivit förankrad i en gemensam anda av turkisk nationalism. Många turkar deltar i 
fredagsbönen. De som inte deltar tar inte avstånd från religionen, för ett fåtal människor i 
Turkiet säger sig vara ateister. Vid en folkräkning som gjordes på 1960- talet sade sig 
1212 personer av nära 60 miljoner turkar vara medvetna ateister (Martling 2003, s. 240).
En premiss för att den turkiska republiken ska vara ett sekulariserat land är, att stat och 
religion ska vara separerade från varandra, med ett konstituerande skydd för frihet i 
religionen, men det har trots allt visat sig i praktiken, att staten på ett betydande sätt 
kontrollerat religionen (Marling 2003, s. 240).

5. Religion i Turkiet i dag

5. 1 Kristna kyrkor

Det finns många olika grupper av kristna i Turkiet, men medlemsantalet är inte stort inom 
de olika grupperna. Frågan man kan ställa sig är, varför antalet kristna minskat så 
drastiskt.

Martling hävdar att en bidragande faktor till att det är så få kristna i Turkiet i dag är 
utvandringen av många kristna, främst från östra Turkiet. I de europeiska delarna av 
Turkiet finns det flest antal kristna, de är ca 10 % av befolkningen (Martling 2003, s. 
241). I Istanbul har den ekumeniska patriarken, och den armeniske patriarken och även 
den katolske apostelns vikarie sina säten. Totalt beräknas antalet kristna i Turkiet till ca 
125 000. Det ekumeniska patriarkatet i Phanar har haft en oviss existens, beroende på 
frågan huruvida patriarkatet ska få återbeträdas sedan patriarken Athenagoras I dog år, 
1971. Det finns dock en risk att patriarken ska få lämna Istanbul, eftersom de turkiska 
myndigheterna först måste godkänna kandidaterna (Martling 2003, s. 241).
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Åren mellan 1915-1918 fanns det ca 1,8 miljoner kristna, nu beräknas det vara ca 100 000 
i östra Turkiet. Armenierna blev drivna på flykten och många blev brutalt mördade på 
grund av sin kristna övertygelse. 1915 började folkmordet på de kristna minoriteterna i 
Osmanska riket, nuvarande Turkiet. Enligt Martling, är detta det första folkmordet på 
1900-talet (Martling 2003, s. 242). Uppgifterna hur många som dödades är oklara, men 
sägs vara mellan 600 000 och 1 500 000. Minnet av folkmordet lever kvar och formar 
fortfarande vardagen för dem som indirekt drabbades.

5. 2 Islam

Den muslimska tron skiljer sig från den kristna i många avseenden, men båda 
trosinriktningarna gör anspråk på att vara den enda sanna vägen till Gud. Genom att den 
muslimska tron är dominerande i det turkiska samhället, bör vi titta lite närmare på vad en 
troende muslim bekänner sig till. Det finns naturligtvis olika grader av hur starkt utövande 
en individ är gällande de religiösa normerna och vilken dignitet och auktoritet som 
människan tillerkänner sin tro och övertygelse. Men jag har valt att titta på ett 
exklusivistiskt synsätt att förhålla sig till sin tro. Med exklusivism menas: ”Ett synsätt att 
en religion ger oss en mer fullständig sanning om Gud eller den Yttersta vägen till 
frälsning, befrielse eller upplysning och att endast genom att bekänna sig till denna 
religion kan man bli frälst, befriad eller upplyst” (Stenmark 2003, s. 16).
Den muslimska tron och dess auktoritära uppfattning om att människans enda väg till 
frälsning är genom Allah, förespråkas, bland andra, av, Mahmut Aydin som hävdar: ”As 
is well known, the majority of Muslims have understood these verses,[(3:19, 85, 5:3) i 
Koranen] in a manner which leads them to conclude that their way, the way of the Prophet 
Mohammed, is the one and only way to God and others are not” (Stenmark 2003, s. 23). 
Följande citat illustrerar samma auktoritära uppfattning, angående människans enda väg 
till frälsning. “He that chooses a religion other than Islam will not be accepted from him 
and in the world to come he will surely be among the, it losers”(3:85) (Stenmark 2003, s. 
23). Detta synsätt anses som exklusivistiskt, eftersom islam inte, eftersom islam inte 
accepterar andra vägar för människan att möta det allra heligaste utom genom 
Mohammeds väg. Den människa som inte väljer detta alternativ är således en förlorare.

En grundtanke i islam är att hela livet ska regleras genom en enhet, dvs. hela livet ska 
regleras genom samma tro, vilket enligt islam innebär att det inte finns några frågor inom 
livets alla områden som inte innefattas i religionens domän. För muslimen blir inte islam 
en möjlig religion utan ett system av tankar, där människan till fullo är människa. Det 
innebär för muslimen, att människan låter Gud vara Gud, vilket tillkännages i muslimens 
trosbekännelse ”Det finns ingen gud utom Gud (Allah) och Mohammed är hans 
sändebud” (Andersson 1986, s.109).

Det råder delade meningar om hur islams politiska budskap skall tolkas och huruvida dess 
religiösa innebörd påverkar samhället i stort. Islamologen Jan Hjärpe, anser exempelvis:

         ”Man menar att Koranen och Sunna är tillräckliga som källa och grundval för hela det 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet i samhället. Den politiska makten är då 
nödvändig för att islam ska kunna komma till sin rätt, kunna utövas till fullo. Det betyder 
att bland annat att Gud är den ende legitime lagstiftaren, och efter Guds Lag ska allt 
samhällsliv ordnas. Det som strider mot Guds lag är ”tyranni” oberoende av vem eller 
vilka som stiftat lagarna. Det är människorna dvs. den muslimska majoriteten i den 
muslimska staten, som genom allmänna val delegerar den verkställande och lagtolkande 
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makten, inte den lagstiftande, den högsta normen är alltid Guds lag, given i Koranen och 
i Mohammeds föredöme giltig, för alla tider”. (Geels, Wikström 1999, s. 58). 

Detta argument står i motsatsförhållande till Ingmar Karlsson som hävdar angående 
Koranens politiska budskap, att detta är så allmänt hållet att det kan vara förenligt med 
politiska ideologier från hela vänster till högerskala.

                ”Det saknas heller inte islamistiska teologer och politiska teoretiker som är villiga att 
rättfärdiggöra olika gruppers anspråk på att representera de har den sanna tron. Inget är 
lättare för dessa än att med hjälpa av utvalda citat ur Koranen, sunna (profetens sed) eller 
hadith (traditionerna) förklara en meningsmotståndare adou Allah (Allhas fiende). Av 
Koranens över 6000 verser är bara 200 normativa, ur dessa kan man endast dra klara tre 
slutsatser; staten måste ledas av en person (kalif eller emir) och inte av en kommitté eller 
politbyrå. denne ska fungera som profetens efterträdare, men inte som påven, ha rollen 
som Guds representant särställning. Islam är en stadsreligion, vilket innebär att 
stadsöverhuvudet måste vara muslim och att all lagstiftning måste följa Koranen som 
därigenom får en konstitutionell ställning” (Karlsson 2004, s. 186).”

Eftersom islam på detta sätt integreras i samhället finns det anledning att tala om islam 
som en kultur och inte som en religion. Stöd för denna syn är att man exempelvis ofta 
talar om de muslimska församlingarna som Islamic Cultural Center (Andersson 1986, 
s.108).

5. 3 Muslimers syn på andra troende

Judar och kristna ges en större acceptans än andra religioner, eftersom de utgör 
”Böckernas folk”. Judendomen och kristendomen delar samma tradition. Enligt Koranen 
ska de kristna bemötas med välvilja, eftersom man tillräknar kristendomen till 
bokreligionerna. Koranen accepterar inte kristendomens påstående att en människa blivit 
Gud. Därmed avvisar Koranen kristendomens viktigaste lära, dvs. Guds inkarnation i 
Jesus Kristus. En ytterligare gränsdragning mellan kristendomen och islam är texten från 
Sura 112, ”Gud har inte avlat och blivit avlad”, dvs. Gud skulle ha blivit född in i 
människan Jesus Kristus (vilket skulle ge Kristus två naturer, människa och Gud). 
Koranen godtar inte denna kristna lärosats (Stenmark, Westerlund 2002, s. 28).

5. 4 Ett kristet perspektiv på den muslimska tron

Det finns även kristna företrädare som hävdar att det inte finns någon annan väg för 
människan att bli räddad än den genom Jesus Kristus. Detta innebär att övriga religioner 
utestängs från gemenskap med Gud. Denna form av kristen livsåskådning och tro är en 
form är en exklusivistisk syn. Företrädare för denna uppfattning är Geivett och Phillips, 
som hävdar att ”Christianity is uniquely true, and explicit faith in Jesus Christ is necessary 
condition for salvation” (Stenmark 2003, s.21).

Det finns andra inriktningar och synsätt för den kristna tron, angående människans 
frälsning och huruvida frälsningen berör andra religioner. Helt kort vill jag bara nämna 
den katolska kyrkans syn på muslimer och deras förhållande till evigheten. De anser att 
Guds frälsningsplan även omfattar dem, eftersom de erkänner skaparen, dvs. Gud. Detta 
berör framförallt muslimerna, då de bekänner sig till Abrahams tro och tillber i enlighet 
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med den katolska kyrkan, den ende och barmhärtige Guden, vilken ska döma alla 
människor på den yttersta dagen (Katolska kyrkans katekes 1996, s. 246).

6. Fri att tro? Religionen och identiteten

Att religionen betyder mycket för identiteten och att den fyller många behov för 
människan är inte obekant för religionsforskare. Att försöka definiera religionen och dess 
betydelse för individen, ger oss möjligheten att närma oss förståelsen för den troende, som 
räknar med en transcendent (överjordisk värld eller verklighet) och vilka behov religionen 
fyller hos människan. Religionen hjälper människan att förklara och hitta en tolkning av 
livets yttersta mening, även om denna definition inte är tillräcklig, vill jag med stöd av 
olika religionsforskare beskriva religionen såsom grundläggande funktion för individer 
och grupper. Armin Geertz anser att ”religionen och kulturen är sammankopplade i 
individens tankemässiga dispositioner och i den sociala transformationen av värderingar 
och förekommande beteenden i samhället, som exempelvis mellan generationer”. Armin 
Geertz definierar religionen ”som ett kulturellt system och en social mekanism” (Gilhus, 
Mikaelsson 2003, s. 48). 

Andra religionsforskare forskare såsom Garvin Flood och Clifford Geertz säger att 
religionen både är ”socialt och psykologiskt förpliktande på ett fundamentalt sätt”. Geertz 
framställer religionen såsom, ”djupast sett ger motivation till människan”. Flood 
definierar religionen som ”det djupaste” (Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 48). Religionen kan 
ha olika konsekvenser för den enskilde, den kan vara djupgående och föra med sig 
förpliktelser som individen skall försöka uppfylla, emedan en annan individ kan förhålla 
sig till religionen på ett ytligt plan. 

”Människor i en viss kontext skapar sig efterhand ett ”meningssystem”. Och religionen 
bidrar ofta till detta. Det föreligger nära samband mellan den kulturella kontexten och 
religionens funktion” (Cetrez 1999, s. 65). Stöd för detta kan bland annat ses i dagens 
Turkiet där kultur och religion är ett, och starkt förenande bland troende i landet.

”No man is an island” skrev John Donne i en dikt (Geels, Wikström 2005, s. 49). Därför 
måste vi se på individen i hans eller hennes sammanhang, i den sociala kontext som 
människan befinner sig i. Ingen människa är således en isolerad varelse. All religion hör 
samman med denna verklighet, dvs. ett socialt sammanhang. Religiösa grupper delar 
religiösa föreställningar, upplevelser och religiöst beteende med varandra. Religionen 
verkar sammanbindande och skapar ett meningssystem, ett system av föreställningar som 
ger mening åt individens liv. Individen formar i mer eller mindre grad sin uppfattning av 
den sociala verkligheten utifrån sin religiösa övertygelse

(Geels, Wikström 2005, s. 50). För att få helheten i studiet av människan och hennes 
religiösa värld behövs religionssociologin, eftersom den undersöker förhållandet mellan 
religion och samhälle. Emedan religionspsykologin inriktar sig på individen och hennes 
plats i den sociala strukturen. (Geels, Wikström 1999, s. 50) Dessa två discipliner har jag 
använt mig av i mitt arbete för att undersöka förhållandena för den kristna 
minoritetskyrkan i Turkiet för att försöka tydliggöra människans egen upplevelse i dennes 
sociala kontext. Att begränsas och inte få utöva sin religion innebär svårigheter för 
individer och grupper eftersom identiteten är starkt kopplad till den tro som den religiöse 
bekänner sig till. 
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Fuat Deniz beskriver hur en gemensam religion sammanbinder ett folk, likväl som 
människor som inte delar samma religiösa och kulturella bakgrund har svårigheter att 
förstå varandras tro och liv. Detta skapar lätt olika grupperingar och konflikter dem 
emellan. Deniz hävdar: ”Etniska skillnader är inbäddade i religionen och kommer till 
uttryck genom religiösa skillnader, kollektiv tillhörighet, de är inte separerade, religionen 
fungerar som ett avgörande kännetecknen på etnisk/nationell tillhörighet, att ändra 
religion innebär ändring av nationell eller etnisk tillhörighet. Det innebär att när en 
individ byter religion byter hon också traditioner, seder, ritualer, moral, giftermålsregler, 
helgdagar och begravningsseder” (Deniz 2001, s. 165). I Deniz avhandling, inriktar han 
sig på ett studium, med människor av assyrisk nationalitet. Gruppen som Deniz har 
studerat, hade utsatts för trakasserier, diskriminering och förföljelse för sin särskiljande 
religion. Vilket ledde till, att gruppens religiösa identitet stärktes, på grund av de hot och 
förföljelser som undersökningsgruppen upplevt (Deniz 2001, s. 165). Fientligheten 
avspeglades i religiösa termer. Religionen har sin särskiljande identitetsgräns, vilken 
uppstår i mötet mellan två olika religiösa grupper, vilket enligt Deniz ledde till att 
gruppens identitet stärktes på grund av deras upplevelse av yttre hot och förföljelser, som 
undersökningsgruppen hade erfarenhet av.

Den religiösa gruppens sammansättning, historia och sociala arrangemang, blir viktiga 
komponenter som bidrar till att stärka identiteten. Deniz hävdar att gruppen strävar efter 
att behålla det som är angeläget i pragmatiska termer, att ge upp sin övertygelse skulle 
medföra ett ”ekonomiskt vinnande” och bidra till ett mera ”bekvämt liv” (dvs. att inte ha 
en avvikande uppfattning som majoriteten av inte befolkningen delar). Att hålla fast vid 
sin egen religion blir gruppens identitet och blir därmed viktigt att bibehålla (Deniz 2001, 
s. 165).

Att konvertera till en annan religion innebär också att överge sin identitet, tillhörighet och 
bakgrund. I ett historiskt perspektiv har många kristna konverterat till islam, men de allra 
flesta under tvång. Kristna barn fördes bort och uppfostrades till att bli muslimer. Kristna 
kvinnor togs som fruar av islamska män, och tvingades att överge sin religion (Deniz 
2001, s. 165). Dessa historiska händelser har präglat gruppens kollektiva medvetande. 
Släkt och vänner har beskrivit tvångskonverteringar, vilka beskrivs som traumatiska 
händelser. Genom en tvångskonvertering så avskiljs individerna från gruppens gemenskap 
och identitet, samhörighetskänslan finns inte kvar. Fasthållandet av religionen har varit 
kompromisslöst trots de umbäranden som detta har medfört för gruppen. Att vara ett 
utvalt folk med den kristna identiteten spelar en mycket viktig roll i den kollektiva 
identiteten och i bevarandet av sin religion (Deniz 2001, s. 165).

Dilemmat illustreras av följande beskrivning.
”Om man sa att man var kristen så bestraffades man av myndigheterna, om man sa att man 
inte var det så bestraffade Gud en. Så var man mellan himmel och jord på något sätt. Så 
man visste inte hur man skulle uppföra sig. Men det fanns naturligtvis många som inte 
förnekade det, jag tror inte att det fanns några av vårat folk som förnekade det. För det var 
mycket syndigt, det fanns en strategi som gjorde att man skulle vara hjälte och dö för sin 
tro och inte förneka att man var kristen. Denna attityd fanns. Det var många i 
militärtjänsten som mördats för att man inte godtog islam. När man gick till militären så 
skulle man säga, Allah, att bekänna islam. Om han gjorde det hade han lärt sig i kyrkan att 
kristendomen var hans räddning, och han kommer till andra riket, till evighetens rike, och 
då han vägrade säga de orden och bekänna sig till islam. Man diskriminerades på grund av 
den starka känslan. Jag tror man lärde sig genom att man läste sig till religionen, på det 
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sättet som vi ortodoxa gjorde, man har inte förnekat eller omtolkat vissa saker, man tänker 
enbart på döden och livet efter döden, det gjorde att man var mycket religiös att man inte 
förnekade vad man var” (Deniz 2001, s. 165).

I det österländska tänkandet och inom den ortodoxa kyrkan, har individualiteten inte varit 
ett framträdande drag, snarare har grupptillhörigheten varit utmärkande och nödvändig, 
det leder till att gruppen blir extra betydelsefull för den enskilde. Gruppen får sin trygghet 
förankrad i det religiösa och kulturella, det finns svårigheter att förlita sig på utomstående, 
därför blir gruppen extra betydelsefull för den enskilde kristne. Detta framgår bland annat 
av Cetrez studie om den syrisk ortodoxa kyrkan i Turkiet. Självständigt agerande blir 
försvårat på grund av den yttre kontext som minoriteten befinner sig i. Gruppen utgör 
tryggheten, där sluter man sig samman (Cetrez 1998, s. 133).

7. Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka, om det finns hinder av icke formell karaktär som 
försvårar för en individ att ha och utöva en religiös uppfattning som är avvikande från 
islam, som är den förhärskande religionen i Turkiet. Den centrala frågeställningen i 
uppsatsen är: Finns det hinder (av icke formell karaktär) som försvårar för en individ att 
ha och utöva en religiös uppfattning som är avvikande från det turkiska samhället i stort? 
(Hinder av formell karaktär innebär att det har stöd i gällande lagstiftning.)

Studien är indelad i två syften:
1. Att belysa informanternas egna upplevelser av att tillhöra en religiös minoritet.
2. Att söka svar på i vilken grad deras personliga upplevelser stämmer överens med EU:s 
krav på ett medlemsland, angående de mänskliga rättigheterna religions- och åsiktsfrihet 
och skydd av minoriteter.

8. Metod, material, urval & genomförande

Det kvalitativa fallstudiet är som metod partikularistiskt, dvs. det fokuserar på en viss 
händelse, företeelse eller person. Fallet blir viktigt eftersom detta kommer att 
åskådliggöra något som är av vikt för företeelsen ifråga och dess innebörd. Denna metod 
är lämplig för mitt studium, eftersom den är särskilt riktad på praktiska problem, frågor, 
situationer eller svårigheter som uppstår i vardagen. Fallstudiets tyngdpunkt blir lagd på 
hur grupper av människor hanterar problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv. 
Fallstudiet är till sin karaktär problemcentrerat (dvs. fokuserat på ett visst specifikt 
problem i en liten skala) och entreprenörsinriktat (en drivande företagande kraft).  
Fallstudiet blir deskriptivt. Detta innebär att undersökningen blir omfattande och tät. Den 
innefattar en bokstavlig beskrivning av den egna upplevelsen hos informanterna. 
Fallstudiet är heuristiskt vilket innebär att det vidgar vetskapen om antaganden som jag 
har angående frågeställningen. Genom användandet av den kvalitativa fallstudiemetoden, 
så inriktar jag mig på insikt, upptäckt och tolkning mer än på hypotesprövning. Fokus är 
inriktat på innebörden av den egna personliga upplevelsen, hur människan skapar mening 
i sitt liv genom sina erfarenheter, som hon eller han är bärare av. Och hur de tolkar sina 
upplevelser och strukturerar upp sin sociala veklighet.
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Utgångspunkten för fallstudiet, är att innebörden finns inneboende i människornas 
erfarenhet och att förmedlingen sker via mig som forskare. En personlig redogörelse av 
den egna upplevelsen av livssituationen, som informanterna har, och delger till mig samt 
deras tolkning av sin situation. Fallstudiet som jag som jag gjort är således naturalistisk. 
Eftersom tyngdpunkten är lagd på processer, (snarare än på mål eller slutresultat). 
Metoden innebär att steg för steg bygga en återberättelse av det som framkommit i 
intervjuerna. Den blir explorativ, eftersom det inom detta område inte finns några 
förutbestämda hypoteser, eller någon manipulation av kontrollerade variabler.

Fallstudiet utgår ifrån användandet av forskarens intuition (dvs. en känsla som är direkt) 
och rimliggör det som sägs av observationen (Merriam 1988, s. 26-27). Resultaten 
kommer att presenteras i form av narrationer. Informanterna är valda efter följande 
avgränsning. En engelsk präst i den Anglikanska kyrkan, vilken jag fick kontakt med via 
det svenska konsulatet i Istanbul. Den andra informanten, en spansk pastor i en relativt 
nystartad frikyrka i Istanbul, som jag kom i kontakt med via en artikel i dagstidningen 
Dagen. Avgränsningen blir i detta fall, en studie av två utländska församlingsansvariga, i 
två helt skilda församlingar. 

Djupintervjuerna kommer att tolkas fenomenologiskt. Med fenomenologi menas, att ur 
våra direkta upplevelser av sinneserfarenheterna, så skapar människan en tolkning av vad 
hon ser. Fenomenologins ansats är att se hur denna tolkningsprocess skapar en förståelse 
för oss själva, våra erfarenheter och världen. Metoden innebär, bland annat att med 
deltagande observationer vistas där och prata med församlingsmedlemmar. Detta utgör 
material för observationer och skapar förståelse för erfarenheter som människor har, med 
hjälp av djupintervjuer, och uppfatta tolkningen av de erfarenheter som individen har 
baserat sin verklighet på (Hartman 2004, s. 194).

Urval: För att få en validitet i min undersökning, ville jag få kontakt med informanter 
som vågade tala öppet om sin situation, om det skulle framkomma några känsliga 
uppgifter. Det var något som jag eftersträvade, då jag satt hemma och planerade min 
fältstudie. Jag såg det som en fördel att båda av mina informanter har utländsk bakgrund 
och bott i Turkiet en längre tid. Jag informerade innan undersökningen var gjord, om 
uppsatsens syfte, samt frågade om möjligheten att intervjua vederbörande om dessa 
frågor. Det som jag fann intressant i min andra informants församling, var att pastor 
Carlos Madrigal hade medlemmar i sin församling som konverterat till den kristna tron 
från islam. Informant 1, Ian Sherwood fick kännedom om uppsatsens syfte och innan 
intervjuns början Urval skedde efter besök i den Anglikanska kyrkan och genom en 
rekommendation av det svenska forskningsinstitutet  i Istanbul. 

Genomförande av fallstudie: Intervjuerna skedde på varje församlingsledares respektive 
kyrka. Jag använde mig av bandspelare och bandade samtalen. Frågeformuläret som jag 
följde finns bifogat. Efter respektive intervju var gjord sammanställde jag omedelbart 
materialet. Intervjuerna skedde efter en tid av vistelse i respektive kyrka, för att 
möjliggöra en observation av miljön och dess sammanhang, eftersom detta hör samman 
med den fenomenologiska hermeneutiska metoden, då man eftersträvar en djupare 
förståelse för meningen av den enskildes erfarenhet i tid, plats och livshistoria (Bring, m 
fl. 1999, s 26).
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9. Resultat

9.1 Informant 1. Ian Sherwood, präst i Anglikanska kyrkan

Min första informant är prästen Ian Sherwood bosatt i Turkiet sedan 15 år tillbaka och 
verksam som präst i den Anglikanska kyrkan, som även kallas den engelska kyrkan. Vi 
har stämt möte i kyrkan för att sedan förflytta oss till hans prästbostad, som ligger inom 
kyrkans område, bakom den tjocka muren ut mot gatan. 

Fakta om Anglikanska kyrkan (engelska kyrkan)
Adress: Serdar Ekrem Sokak 52, Karakoy, Istanbul 344 25. Kyrkan har 25 aktiva 
medlemmar, men upp till 250 personer firar gudstjänst beräknat per månad. Gudstjänsten 
firas varje söndag och hålls på engelska. Den gamla kristna kyrkan öppnades på nytt 1991 
och blev registrerad som kyrka 1993 (information, Ian Sherwood).

Församlingens arbete och inriktning
Enligt Ian Sherwood är församlingens målsättning att hjälpa nödställda människor. 
Kyrkan bedriver härbärge för flyktingar och har skolundervisning för flyktingbarn, vilka 
undervisas i matematik, musik och engelska. Kyrkan bedriver ingen mission, utan visar 
sin kristna tro genom sina handlingar.

Reaktioner från omgivningen
När kyrkan startade med renoveringen av kyrkobyggnaden, fick de negativa reaktioner 
från omgivningen. Dessa upphörde efterhand, då de såg församlingens arbete. Den 
Anglikanska kyrkan tog hand om hemlösa människor, många av dem var muslimer som 
bott ute på gatan sedan USA:s invasion av Kuwait. Församlingens diakonala arbete har 
lett till att en grupp sekulariserade turkiska studenter besöker kyrkan några kvällar i 
veckan, för att undervisa i franska, engelska och turkiska. De vill träna sina färdigheter på 
behövande flyktingar i kyrkan. Studenterna har insett vikten av att arbeta som volontärer, 
säger Sherwood. Volontärarbete är en ovanlig företeelse i Turkiet.

Praktiska problem som kyrka
Det föreligger en del praktiska problem för de kristna kyrkorna i Turkiet, hävdar 
Sherwood. Normalt är alla kyrkor och moskéer befriade att betala för sin elförbrukning. 
Beslutet om betalningsbefrielse infördes, sedan de kristna kyrkorna klagat till de turkiska 
myndigheterna eftersom moskéer hade denna förmån sedan tidigare. 

I dagarna då denna intervju gjordes, debiterats kyrkan med en räkning på 7500 YTL 
(turkiska lire, motsvarande 30 000 kr i svenska pengar) för förbrukad elektricitet. Detta 
trots avtalet om fri elektricitet. ”Som från det blå, landade det ned en räkning på 7500 
YTL, utan förklaring”, säger Sherwood. Situationen har uppkommit tidigare, men då 
klagade kyrkan till det turkiska ministeriet. De i sin tur hänvisade till att staten hade sålt ut 
det elektriska bolaget till ett privat företag. Myndigheten sade dock att de skulle göra vad
de kunde för att åtgärda problemet, vilket lyckades vid det tillfället. Denna gång kommer 
kyrkan att försöka överklaga på samma sätt som tidigare, men utgången är oviss, säger 
Sherwood. Dessa praktiska problem kan inte förutses och kyrkan får inte någon förklaring 
till agerandet från bolaget.
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Andra skillnader och olika rättigheter
Muslimer har fler rättigheter i det turkiska samhället, enligt Ian Sherwood. Några exempel 
som han uppger är att de kristna kyrkorna har fått en undanskymd plats i det turkiska 
samhället. Moskéer är placerade på öppna platser, öppna och lättillgängliga för 
allmänheten. De kristna kyrkorna är omgärdade med murar ofta på någon bakgata, och får 
hållas låsta. Kristna är inte tillåtna att bära sina religiösa dräkter på den öppna gatan. Det 
enda undantaget i regeln är nunnor, vilka sedan 1920- talet förknippas med sjukvård och 
är lagligt berättigade att bära sina nunnekläder på allmänna platser. Dock tillåts utländska 
besökande kyrkliga företrädare, att bära sina religiösa kläder i Turkiet. Kristna kyrkor får 
inte heller byggas i Turkiet.

Undervisning i moskéer
Moskéer undervisar enbart om den islamska läran, säger Sherwood. Vilket han anser som 
en nackdel. Människorna får inte del av allmänkunskapen. Detta begränsar den enskilde, 
enligt Sherwood. 

Relationen till turkar
Sherwood är noga med att betona att han vill ha en god relation till turkar. ”Som 
privatperson och utlänning kan du ha ett gott förhållande till turkar, men som kyrka är det 
svårt” säger Sherwood. Den anglikanske biskopen har prästvigt en turk som konverterat 
till kristendomen. Mannen har dock uttalat sig negativt om det turkiska samhället på sin 
hemsida, vilket är negativt för den Anglikanska kyrkan i Turkiet, anser Sherwood. 
Sherwood säger sig eftersträva en god och konstruktiv relation till turkar och Turkiet.

Turkar som blivit kristna
Att bli en kristen är förenat med en hel del problem för turken. De måste vara väldigt 
diskreta med sin tro, anger Sherwood. Exempel som Sherwood ger för att illustrera detta, 
är en flicka som blev kristen och lät döpa sig i den romerska katolska kyrkan. När fickan 
kom hem blev hon slagen av mannen. Vidare berättar han, om en turkisk man som reste 
till England för att studera till ingenjör. Under tiden mannen vistades i landet så blev han 
en kristen. Vid hemkomsten till Turkiet samlade mannen en grupp likasinnade, vilka 
träffades en gång per vecka för bön och lovsång i en lägenhet. Detta förbjöds av 
myndigheterna, men aktiviteten fick återupptas, eftersom den tyske konsuln gick till 
försvar för gruppens verksamhet, med följande argument: ”Om ni vill försöka bli 
medlemmar i den Europeiska unionen, kan ni inte ifrågasätta människors tro.” Gruppen 
blev då tillåten att starta sin verksamhet igen. Liknade berättelser som ovanstående, är 
ofta förekommande i det turkiska samhället, enligt Sherwood.

Den turkiska själen och EU
För den Anglikanska kyrkans del innebär inte ett medlemskap i EU mera friheter, enligt 
Sherwood. Hans församling är liten och har ett fåtal stadigvarande medlemmar. Däremot 
kan ett medlemskap i EU förbättra situationen för de övriga kristna minoriteterna, om 
Turkiet skulle bli godkända som medlemmar i EU. ”Jag kan inte se att ett medlemskap i 
EU kan förändra själen av nationen”, säger Sherwood. Det ser han som det mest 
grundläggande problemet för ett medlemskap i EU för Turkiet del.

Myten som föder nationen
Varje nation föder sina myter och lever efter att upprätthålla dem. I Turkiet enas man 
under den turkiska flaggan, nationalismen, det hör ihop med att man eftersträvar en 
dominans. En observation som Sherwood gjort i det turkiska samhället är oförmåga att 
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förlåta. Som jämförelse tar han de inblandade parterna i andra världskriget. Länderna 
förlät varandra och gick vidare. Detta anser Sherwood inte existerar hos turken. Han kan 
inte förlåta oförrätter, så förhåller det sig även inom vänskapskretsen. Det är bara segrar 
som räknas i det turkiska samhället, anser Sherwood.

Oförmåga i det turkiska samhället att lösa problem
Sherwood anser att de kristna minoriteterna i Turkiet har stora problem. Tecken på detta 
är att många av syrianerna och armenierna har lämnat landet. Den grekiske ortodoxe 
patriarken vägras tillträda sin plats och den ekumeniske patriarken får inte tillkännages sin 
titel. Folkmordet på de kristna 1915, vill inte Turkiet kännas vid. Dessa problem är 
fortfarande olösta för de kristna minoriteternas del, säger Sherwood.

Oskyldigt anklagade 
Konstantinopels frigörelse firas fortfarande i Turkiet (detta skedde den 29 maj, år 1453) 
(Henrikson 1988, s. 390). Turkarna sägs ha våldtagit, män, kvinnor och barn i staden. 
”Kan du förstå vad det innebär för minoriteterna?” understryker Sherwood. Han anser 
även att de kristna behandlas som det offrande lammet; de blir utpekade som syndabockar 
för oförrätter och falskt anklagade. ”De finner en person att anklaga, de oskyldiga offras.” 
Den tendensen finns i alla muslimska länder anser Sherwood. Den tendensen finns i alla 
muslimska länder anser Sherwood. Om du är kritisk mot samhället så innebär det stora 
svårigheter. Som enskild kan det innebära att du måste gå i exil, leva på gatan. Detta är 
alltför kontroversiellt för Turkiet. Självkritiskt tänkande anser han inte existerar i det 
turkiska samhället.

Formella hinder för medlemskap i EU
I det turkiska samhället skyddar man staten istället för den enskilda, eftersom staten har 
en nationalistisk identitet. Det existerar inget skydd för de enskilda och kristna 
organisationerna i Turkiet, hävdar Sherwood. Sherwood nämner mordet på den armeniske 
journalisten Hrant Dink, som stått under mordhot under ett år tid. Polisen var medveten 
att det kunde hända, men erbjöd inget skydd för Dink, säger Sherwood. ”Polisen ska 
beskydda människan, de ska inte behöva betala för säkerheten” hävdar Sherwood.

Min analys av samtalet med Ian Sherwood
Det informella hindret för kristen tro i Turkiet, står den enskilda individen för, genom den 
generella uppfattningen, att om du är turk så är du också muslim. De formella och 
informella hindren går inte att separera här. Landet är nationalistiskt styrt, dvs. staten 
utgörs av enskilda individer som på godtyckliga grunder kan ändra beslut och krångla till 
verksamheten och försvåra för andra religiösa inriktningar som strider mot landet kultur. 
Därmed är religionsfriheten begränsad och detta påverkar församlingens arbete och liv. 
Att försöka vara anpassningsbara och inte stöta sig i onödan med myndigheter är 
vardagen för den Anglikanska kyrkan. Man måste hålla sig innanför ramarna och inte 
vara ”provocerande” i sin verksamhet. Ingen öppen mission får förekomma. Om än de 
muslimska böneutroparna bryter mot gällande regler och normer, t ex. att ingen religion 
får verka missionerande, så kan man fråga sig hur detta är möjligt i Turkiet trots gällande 
lagstiftning? Det visar på en av orättvisorna som de kristna i landet får leva med i 
dagsläget. Det är tveksam om den så kallade turkiska folksjälen kommer att förändras 
genom ett medlemskap i EU. Visserligen kan lagen öppna upp för att polismyndigheterna 
kan ge ökat skydd för oliktänkande och att enviss demokrati kan uppnås. Men eftersom 
man inte har så stora möjligheter att studera och lära sig om andra kulturer och få en 
tolerans för oliktänkande åsikter, så är detta ett oerhört långsiktigt arbete. Det kommer att 
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ta lång tid för den kristna kyrkan att få åtnjuta samma rättigheter som moskéer har, och få 
det skydd som behövs för att ostört få fortsätta sin verksamhet.

De personlighetsdrag, som Sherwood målar upp hos turken, försvårar för ett fritt 
tänkande. Att ha en avvikande religiös uppfattning i ett land som är så dominerat av 
nationalism och utpräglat religiöst förankrat i den muslimska tron, blir i sig ett kulturellt 
problem. Där är det lätt att lägga skulden på minoriteterna om något går galet, då man är 
så inriktad på att det bara är segrar som räknas. Om en kultur aldrig tittar i backspegeln 
och analyserar om någonting går galet i sin historia och ser självkritiskt på sin del i det 
hela, påverkar detta och förstärker att myter kan leva vidare. Och om ingen förlåtelse 
existerar, har man som nation svårt att gå vidare och forma sig efter de förändringar som 
är önskvärda, att kristna ska erbjudas en religionsfrihet i praktiken. Ett exempel på detta, 
kan ses i den elräkning som den Anglikanska kyrkan fick, där ingen förklaring eller ursäkt 
ges av företaget, trots att betalningsbefrielse föreligger för alla religiösa inrättningar, så 
blir det kyrkan som får räkningen inte moskén.

Sherwood anser att de kristna får skulden för många oförrätter och blir falskt anklagade, 
vilket också hör samman med att de kristna blir missförstådda i det turkiska samhället. 
Det finns en oförmåga till förståelse av olikheterna mellan religionerna, eftersom den 
generella uppfattningen i Turkiet är att om du är turk så är du muslim. Den kristna tron 
anses som främmande och farlig, och bekämpas med intolerans som skapar problem för 
de kristna organisationerna att verka i landet. Men generellt har inte turken något emot en 
utländsk präst eller pastor, det är inte människan som är ”problemet”, utan trons innehåll 
och utövning i det turkiska samhället som utgör en fara i det nationalistiska Turkiet. 

Min slutsats: Den sociala strukturen på mikronivå föranleder till att religionsfriheten blir 
begränsad. I det kollektiva tänkandet i den turkiska folksjälen blir det normativa, om du är 
turk är du också en muslim avgörande att frångå den mallen och den sociala strukturen 
leder till problem för den enskilde som väljer att konvertera till den kristna tron. Om du är 
en utövande troende muslim, har inte så stor betydelse för allmänheten, bara att du 
bekänner dig till isalm, så accepteras detta. Du behöver bara följa traditionen, då är du 
accepterad av gruppen.

För att EU:s krav, angående religion och åsiktsfrihet och skydd av minoriteter skall 
uppfyllas till en gällande praxis i det turkiska samhället. I dagsläget uppfyller inte landet 
och dess medborgare EU:s krav på ett medlemsland angående frihet att inneha en annan 
religiös uppfattning som är i minoritetsställning till landets befolkning i övrigt. Trots att 
Turkiet vill hävda sin sekulära profil, där politik och religion skall vara separerade, så 
fungerar detta inte i praktiken. Eftersom religionen blir mera förtäckt och infiltrerar sig i 
statsapparaten styrs den av människor som sitter i styrande befattningar och påverkar både 
indirekt och direkt samhället i stort. Genom detta skapas krångliga regler för den kristna 
kyrkan att bedriva sin verksamhet, vilket Sherwood och den Anglikanska kyrkan fått 
erfara. Islam har övertaget i det turkiska samhället och får därmed fler förmåner än andra 
religiösa inriktningar.  
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9.2. Informant 2. Pastor Carlos Madrigal, Evangeliska protestantiska frikyrkan.

Min andra informant är pastor Carlos Madrigal. Vi har stämt möte utanför kyrkan som 
han företräder, som har en grind med ringklocka ut mot gatan.

Fakta om kyrkan
Kyrkan är belägen i stadsdelen Maltepe i Istanbuls asiatiska del. Kyrkan har officiellt 
erkännande av staten. Medlemsantalet är ca 80 st. 90 % av medlemmarna har tidigare 
varit muslimer, som konverterat till kristendomen. Det var den första kristna kyrkan som
försökte bli legalt registrerad som en kristen kyrka. Första ansökan lämnades in 1995. 
Madrigal ansökte två gånger hos de turkiska myndigheterna innan beslutet trädde i kraft 
år 2000, då kyrkan blev officiellt erkänd som en kristen kyrka.

Om man är turk så är man muslim
Madrigal börjar med att säga: ”De kristna är missförstådda i Turkiet.” En anledning som 
han anger är att i det österländska tänkandet så är grupptillhörigheten viktig. Familjen, 
släkten och även myndigheternas åsikt anses viktig. Det föranleder problem för en enskild 
att byta religiös uppfattning enligt Madrigal. Det kollektiva tänkandet i samhället anses 
vara ”om man är turk så är man muslim”.

Svårigheter att separera religion och politik
I skolan blir barnen tidigt skolade om att de västerländska länderna utgjort en fara för 
Turkiet. Människor i Turk och sin religion. Trots att Turkiet ska vara ett sekulärt land, har 
man svårt att separera tro och politik. Referensramen blir således att värna om sin 
nationalitet så blir frågan brännande, om en nära anhörig har konverterat till den kristna 
tron. Den kristne anses då av sina egna vara en förrädare som konspirerar med 
västerländska länder. Den generella förståelsen hos turkarna, angående invasionen av 
Irak, är att amerikanerna gjorde ett kristet korståg i ett muslimskt land. 

Medlemmen i Carlos Madrigals församling, informella problem att vara kristen
De konverterade medlemmarna har mött utfrysning av sina närmaste, som försökt hindra 
den kristne att gå i kyrkan. Den enskilde har känt sig förföljd, genom kritik eller hot som 
han eller hon fått. Skuldkänslor för skammen som de anhöriga har, överförs på den 
kristne, eftersom de anhöriga skäms för att ha en familjemedlem som blivit en kristen. 
Dessa problem är allmänt förekommande, enligt Madrigal, för de medlemmar i hans 
församling som konverterat. Efter några år kan förföljelsen minska, då anhöriga ser att 
den kristne inte förändrar sin kärlek till sitt land, sin kultur och sina anhöriga.

Turkisk lag, formella hinder att vara kristen
Enligt turkisk lag ska en kristen och muslim ha samma rättigheter, men i praktiken 
fungerar detta trots allt inte, enligt Madrigal. Vilka de specifika hindren är berör 
Madrigalinte på djupet. Starkt utövande muslimer och kristna är inte välkomna i armén. 
Polisen skyddar ibland minoriteter från yttre hot men detta anses lite godtyckligt, ibland 
griper de inte in, enligt Madrigal.

Personlig förföljelse eller kännedom om indirekt eller direkt förföljelse
Madrigal anser att han personligen inte blivit trakasserad för att han är en kristen. Om han 
berättade att han var en kristen, skulle detta vara förvånande bland allmänheten, eftersom 
den generella uppfattningen bland turkar är att, om du är en västerlänning, så är du 
kristen. Däremot skulle han få frågan (vilken minoritetsgrupp han tillhörde) om han var 
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en grekisk ortodox eller armenier. Madrigal anser att det finns hot mot de kristna i 
Turkiet. Hoten kommer från den nationalistiska islamska grupp i samhället, vilken utgörs 
ca 10 % av befolkningen, men inte från samhället i övrigt. Kyrkan som Madrigal 
företräder har fått hotande e-brev, och det har förekommit en demonstration utanför 
kyrkan, från bland annat några ungdomar som ropade ”Vi är turkar och vi är muslimer”. 
Dessa blev dock arresterade av polisen. ”Det är en press och vissa reaktioner, en viss 
förföljelse, men vi behöver ha förståelse för landets historiska bakgrund, när Turkiets 
fiender alltid har varit de kristna länderna, och när de kristna minoriteterna i Turkiet 
använde sin tro och skapade beroende till det äldre turkiska imperiet. Vi behöver separera 
den kristna tron från politiska värderingar. ”Nästan alla reaktioner beror på detta”, säger 
Madrigal. Han tror att han har större förståelse för muslimers sätt att tänka, eftersom han 
kommer från Spanien, och eftersom de har haft muslimer där, som startade med att bygga 
moskéer. Viket föranledde spanjorerna att tänka, att muslimerna kanske hade som 
intention att omskapa landet efter sina egna önskemål. ”Detsamma tror jag gäller för 
Turkiet att man är rädd att de kristna ska omskapa landet till sitt eget, om de kristna växer 
här i landet. ”Det är inte sant, naturligtvis, men det finns en rädsla att detta ska hända”, 
säger Madrigal.

Ekumeniskt samarbete
Det förkommer inget direkt samarbete mellan de kristna kyrkorna, men de träffas och vet 
om varandra. De lever i försoning och respekt med varandra. Vissa händelser har förenat 
dem på ett djupare plan, enligt Madrigal, som år 2006 då den katolske prästen Andrea 
Santoro mördad. Prästen ledde ett diakonalt arbete för att bistå med hjälp till prostituerade 
ryska kvinnor, med kristen bakgrund. Den andra händelsen Madrigal anger är när den 
armeniske journalisten, Hrant Dink, mördades på öppen gata i december 2006. 

Medlemskap i EU
Madrigal anser att ett medlemskap i EU skulle förbättra möjligheterna för de kristna i 
Turkiet. Han ser fördelar med att Europa öppnar upp dörrarna för ett muslimskt land, 
annars kan det föreligga en fara att Turkiet skulle börja samarbeta med andra muslimska 
länder. Ett samarbete med Europeiska unionen, skulle enligt Madrigal leda till att de 
kristna inte skulle möta så mycket missförstånd och få ökad acceptans från samhället i 
stort.

Analys av intervjun med pastor Carlos Madrigal
Under samtalets gång återkommer Carlos Madrigal gärna till att det finns svårigheter att 
vara kristen i Turkiet, men personligen berör han inte svårigheterna på djupet, det som 
drabbat honom personligen. Men även han utrycker att den kristna kyrkan har svårigheter 
att utöva sin verksamhet i frihet. Religionsfriheten är begränsad. Eftersom han kommer 
från ett annat land (Spanien) så antas han vara en kristen. Men hans intention var att 
komma till Turkiet och berätta om sin kristna tro, vilket är förbjudet enligt turkisk lag. 
Madrigal borde ha stött på personliga problem bara genom detta faktum, att inte kunna 
missionera om sin kristna tro, om det än skett på ett informellt sätt. Sannolikt finns det 
inte bara praktiska problem med ansökan att få kyrkan registrerad som en kristen kyrka. 
Eftersom hans församling består av 90 % f.d. muslimer och det är en skam för de 
anhöriga att en familjemedlem konverterar till en annan trosuppfattning, så blir prästen 
även ansvarig för att sprida ut en falsk lära.



22

Det kollektiva tänkandet möjliggör begränsningar, då det gäller en existerande 
religionsfrihet för den enskilde i praktiken i Turkiet och därmed är religionsfriheten 
begränsad vilket i högsta grad, påverkar pastor Carlos Madrigals arbete. En förutsättning 
för att kyrkan ska få fortsätta sin verksamhet är att hålla sig väl med staten och 
myndigheterna, både på ett officiellt och enskilt plan. Kyrkan/församlingen är mera 
intresserad än myndigheterna av att denna relation ska vara klanderfri, eftersom deras 
tillstånd att bedriva en kristen verksamhet kan dras in.  Madrigal är väl medveten om 
myndigheternas nyckfulla handlande rörande begränsningar och tillstånd att bedriva en 
kristen kyrka.

Ett exempel som möjliggör denna tolkning är den anglikanske prästen Ian Sherwoods 
berättelse, om de kristna kyrkornas betalningsbefrielse för sin elförbrukning, som även 
gäller moskéer. Staten överlät elektriciteten till ett privat företag som visste om gällande 
norm, angående betalningsbefrielse, trots detta debiterades den Anglikanska kyrkan för 5 
års elförbrukning. Kyrkan ska överklaga beslutet. Det föreligger dock en stor osäkerhet 
om myndigheten vill verka medlande mellan kyrkan och det privata elbolaget och vem 
kyrkan kan vända sig till för att få sin överklagan. Att liknande orättvisa bemötande kan 
möta medlemmen i Madrigals församling är pastorn medveten om. Så att upprätthålla en 
god relation till myndigheterna är en förutsättning för att få verka utan störningar från 
myndigheterna sida. 

Slutsatsen är således: Madrigals personliga upplevelse visar att religionsfriheten enligt 
EU: s normer på ett medlemsland inte är uppfyllda. Turkiet når inte upp till EU: s krav 
angående religionsfrihet i praktiken för de kristna minoriteterna i landet. Landets sekulära 
profilering stämmer illa med verkligheten, eftersom politiken och religionen inte går att 
separera för medborgarna, detta blir således ett formellt likväl som ett informellt hinder 
för de kristna minoriteterna. Turkisk lag tillkännager att ingen mission får förekomma, 
likväl missionerar de muslimska böneutroparna varje dag och manar till bön. Faktum är 
om, jämnställdhet skulle råda, skulle lagen tillämpas konsekvent i detta fall då skulle 
myndigheten stoppa denna offentliga aktion. Både Madrigal och Sherwood är ense om att 
moskéer har mera rättigheter i Turkiet, vilket de uppenbarligen har. Ett ytterligare 
exempel är att staten betalar imamernas löner.

10.Sammanfattande diskussion

Denna studie pekar på begränsningarna för de kristna minoriteterna, främst rörande 
religionsfriheten i dagens Turkiet. Detta beror i hög grad på den sociala stukturen på 
mikronivå. De hinder som de kristna minoriteterna möter, är inte enbart av praktisk natur, 
rörande tillstånd för att få en kristen kyrka registrerad, utan det är mänskliga fördomar 
som Sherwood och Madrigal pekar på. Problem i den turkiska folksjälen, där 
generaliseringar präglar individens tankar, angående människor som har en avvikande 
religiös uppfattning, som strider mot landets majoritets uppfattning, dvs. bor du i ett 
muslimskt land är du en förrädare mot landet om du har en annan tro än islam, och om du 
väljer att konvertera från islam till kristendomen så möts du av människors förakt och får 
lida för ditt beslut.

Sherwood antar en mera kritisk hållning än Madrigal till den muslimska traditionen och 
det system som det företräder i det turkiska samhället i dag. En av anledningarna kan vara 
att han inte har samma ”församlingstyp” som Madrigal. Sherwoods församling kommer 
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inte att växa eftersom det är en engelsk kyrka, som förrättar sina gudstjänster på engelska 
och den Anglikanska kyrkan har en annan typ av inriktning jämfört med Madrigals 
församling, där övervägande parten är konverterade f.d. muslimer. Mycket är gemensamt 
i informanternas uppgifter, att läget för de kristna kyrkorna i Turkiet har förbättrats, men 
fortfarande är de utsatta för de regelsystem som kulturen har inrättat sig under. 
Traditionen att ”om man är turk så är man muslim” är hårt bevarad. Madrigal antar en 
mera förstående ton, då han försöker ge en förklaring till människans handlande i mötet 
med den kristna tron. Anledningen till att han antar denna ton, kan bero på att han är en 
annan personlighetstyp, som försöker att se orsak och samband i den historiska 
bakgrunden. Han nämner att de kristna länderna alltid har setts som ett presumtivt hot av 
turken i allmänhet.

Politik och religion går inte att separera i ett land som Turkiet. Sherwood och Madrigal är 
båda ense om detta faktum i sin analys. Madrigal kan också försöka mildra sina 
uttalanden på grund av sin rädsla för att säga någonting olämpligt som verkar stötande för 
hans del, med tanke på hans fortsatta verksamhet som pastor och församlingsledare. En 
ytterligare möjlig orsak till att han vill inta en förklarande attityd till Turkiet och turkarna 
är hans kristna livsåskådning. ”Välsigna dem som förföljer er” är ett bibelord som han kan 
applicera på den utsatthet, som det innebär att tillhöra en kristen minoritet i ett muslimskt 
land.

Religionsfrihet i praktiken är begränsad i Turkiet, det vill Sherwood med eftertryck 
hävda. Som ett exempel på turkar som konverterat till kristendomen så anger han 
Madrigals församling, där övervägande parten av medlemmar är turkar som blivit kristna. 
Båda församlingsledarna beskriver en liknade situation, men förklarar den på olika sätt. 
Deras berättelser överensstämmer med varandra, vilket ger ett trovärdigt resultat av denna 
studie, angående religionsfrihet i praktiken i nuvarande Turkiet. Sherwood är mera 
skeptisk till att ett medlemskap i EU, ska kunna förbättra hela situationen för de kristna i 
Turkiet, men medger dock att han tror att minoritetskyrkorna kommer att få en bättre 
ställning. Ett medlemskap i EU kan inte förändra den turkiska folksjälen, hävdar han med 
det bestämdaste.

Den nationalistiska andan gör sig gällande, genom oförmågan att separera sak och person, 
vilket inte heller går att skilja på då det gäller en informell eller formell förföljelse av de 
kristna. Elräkningen är ett exempel på att bolag och företag försvårar för de kristna att 
bedriva sin verksamhet. Om man företräder en kristen församling så får man hålla 
huvudet lågt och underkasta sig, inte vara för pådrivande, utan foglig och lågmäld. 

Madrigal däremot hyser en större förhoppning att medlemskap i EU ska förändra de 
kristna kyrkornas situation, att det ska bli mera öppenhet för att den kristna 
livsåskådningen. Förhoppningen om att de praktiska problem som nu finns, angående 
kyrkan och ansökningar, ska reduceras och att de kristna ska ses med större förståelse och 
att nuvarande missförstånd ska undanröjas är Madrigals stora önskan. Atatürks 
moderniseringseffekt av religionen får en motsatt önskan och konsekvens, religionen tar 
andra vägar för att påverka turkarnas liv. Religionen kan inte försvinna eftersom den är så 
djupt förborgad i en människas liv, den går inte att rationalisera bort, ingen statlig instans 
kan förbjuda den fria tanken och tron, den tar bara andra former. 

I Turkiet har människorna inte så stora möjligheter att höra om någon annan 
trosinriktning. I skolan får man ingen religionsundervisning, annat än om den muslimska 
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tron. Landets kultur och seder erbjuder just detta, är man turk så är man muslim, 
sunnimuslim som är knuten till en lokal moské. Den kulturella traditionen är inte öppen 
för något annat religiöst tänkande, utan är hårt knuten till släkt och vänner. Att gå utanför 
gruppens och landets värderingar är svårt och en utsatt position för den turk som väljer att 
konvertera till den kristna tron. Det är liktydigt med att förråda sitt land, släkten får 
skämmas. 

Grupptillhörigheten är stark i Orienten, individualiteten är inte känd som ett framträdande 
drag, vilket framgått av bland annat Önver Cetrez studie. Därmed får den omvände turken 
och de kristna kyrkorna i landet motstånd från enskilda likväl som från myndigheter. 

Min slutsats i denna studie är att religionsfriheten är begränsad i Turkiet och att tillhöra en 
kristen minoritet är uppenbarligen förenat med många svårigheter. Stor brister finns inom 
området, mänskliga rättigheter. Landet uppfyller inte EU: s krav på ett medlemsland, 
angående de mänskliga rättigheternas praxis (inkluderat religionsfrihet). Detta rör främst 
den sociala strukturen på individplanet, dvs. på mikronivå, där folks generella 
uppfattningar är problemet för de kristna, de går utanför den stora gruppen muslimer i 
samhället och får kämpa mot fördomar, oförståelse och onödiga praktiska problem. Ett 
exempel är den långa handläggningstiden innan Madrigal fick sin församling registrerad 
som en kyrka. Ytterligare Sherwoods problem med elräkningen för att nämna några 
problem som informanterna delade som personliga erfarenheter i denna studie. Denna 
studie hade som utgångspunkt att belysa frågan: Om det finns hinder av formell och av 
icke formell karaktär som försvårar för en individ att ha och utöva en religiös uppfattning 
som är avvikande från det turkiska samhället i stort. Studiens syfte var att genom två 
representanter från den kristna kyrkan, undersöka deras upplevelser av att tillhöra en 
religiös minoritet, och söka ge svar på i vilken grad deras personliga upplevelser stämmer 
överens med EU: s krav på ett medlemsland, angående de mänskliga rättigheterna, 
religions- och åsiktsfrihet och skydd av minoriteter. 

EU: s främsta samlade riktade kritik mot Turkiet berör den så kallade högmålsparagrafen 
301. Lagparagrafen 301, borde inte få finns kvar i ett land, där man vill åberopa och 
hävda, lika villkor för alla medborgare. Lagparagrafen som vill skydda och värna mot, 
”förelämpning mot turkiskhet”. Denna lag, som trädde i kraft så sent som år 2005, utgör 
ett problem för en nation som vill ansluta sig till EU eftersom den tenderar att skydda 
staten istället för den enskilde medborgaren. Den enskilde måste få ett skydd i samhället, 
det var en av Sherwoods ståndpunkter, individen ska inte behöva betala för skydd. Det 
som framgår av Regeringskansliets rapport angående de mänskliga rättigheterna i Turkiet, 
är oroväckande för Turkiets del. Landet måste även ta ansvar för gångna handlingar mot 
de kristna minoriteterna, då man vägrat erkänna att ett folkmord har skett på de kristna år 
1915. Det var främst armenier som drabbades, men även syrier och andra kristna 
minoriteter mördades.

Med tanke på Turkiets kristna historia, med Paulus missionsresor och människans behov 
av sin religion, borde alla religiösa inriktningar få accepteras. Det borde finnas en 
möjlighet att människorna oavsett tro och livsåskådning, tankesystem, kultur och börd ska 
ges möjlighet att leva tillsammans, eftersom vi befinner oss ”under samma himmel”. Det 
som krävs för Turkiets del är ett omfattande reformationsarbete angående undervisning av 
befolkningen. Företrädarna för landet måste gå före och visa vägen och inte blunda för 
orättvisor och inskränkningar, nu när de nu vill stödja sig på landsfaderns Atatûrks ideal, 
om en sekulär stat, som närmar sig västvärden och ett modernt tanke- och förhållningssätt. 
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Däremot finns det ingen statlig instans som kan förbjuda människans behov av ett 
religiöst tänkesätt. Utan religionen tappar många människor fotfästet i tillvaron, för att 
citera Armin Geertz, som definierar religionen”, som ett kulturellt system och en social 
mekanism”. Enligt denna uppfattning riskerar människan att reduceras i sin helhet. För de 
kristna i Turkiet innebär detta att man måste vidta försiktighetsåtgärder, inte stöta sig med 
någon i samhället och att inte ”sticka ut” med sin tro.

Både Sherwoods och Madrigals upplevelser pekar på att religionsfriheten är begränsad 
och landet har brister som ännu inte är åtgärdade för att man skall kunna hävda att det 
råder religionsfrihet. De främsta orsakerna till detta finns i ”den turkiska folksjälen”, där 
ett centralt tema återfinns: man bör vara muslim om man är turk. Detta är ett informellt 
problem på mikronivå. Det formella hindret blir att lagen ser ut att vara töjbar, den kan 
användas mot de kristna på ett nyckfullt sätt, eftersom staten represtenteras av individer 
som på godtyckliga grunder kan ändra gällande normer och försvåra för den kristna 
kyrkan att bedriva sin verksamhet. Landet uppfyller därmed inte de krav som EU ställer 
på ett medlemsland rörande de mänskliga rättigheterna, religions och åsiktsfrihet och 
skydd av minoriteter. Det tydliggörs av Sherwood och Madrigals egna berättelser.

Studien visar på att det finns nedärvda sociala mönster i landet som är präglade av 
Turkiets historia och kultur, vilket får sitt uttryck i sociala mönster på mikronivå. Detta 
utgör hinder för den kristna kyrkan att utöva sin religion. Därmed ger även min studie 
stöd till att i dagsläget uppfyller inte Turkiet EU: s krav för ett medlemskap. Det som 
krävs är en förändring i tänkande och sociala mönster på mikronivå. Att förändra en 
folksjäls värderingar är ett mycket långskitigt arbete, eftersom islam är ett tankesystem 
som ger starka influenser på kulturen. Islams intention är att reglera människans vardag i 
minsta detalj. Islam är en religion och en kultur, dessa går inte att separera. Denna 
utgångspunkt bidrar starkt till slutsatsen att religionsfriheten är begränsad i dagens 
Turkiet.
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11. Utveckling av min studie 

Jag ser stora utvecklingsmöjligheter i studien, bland annat genom att undersöka den 
sekulariserade turkens tankar om religionen, och undersöka om han eller hon ser på 
religionen som en tillgång, eller en ”last” från det förflutna? Kvinnornas situation, både 
den sekulariserade kvinnan i Turkiet, den kristna och den muslimskt troende, 
jämställdhet, frihet och lycka. Det skulle även vara mycket intressant att titta på 
armeniernas situation i Turkiet, på vilket sätt de har gått vidare efter folkmordet som 
skedde år 1915. Hur kommer utvecklingen i Turkiet att bli, ett religiöst tolerant land för 
religionsfrihet med ett närmande mot västvärlden, eller islamskt styrt land som närmar sig 
arabvärlden? En annan intressant utveckling är att undersöka om förhållandena förändras 
för de kristna efter valet den 22 juli 2007? Och att undersöka om Madrigal och Sherwood 
får en bättre miljö att bedriva sin kristna verksamhet i, och även undersöka andra grupper 
av kristna i Turkiet, såsom de katolska och grekisk ortodoxa m.Fl.  Detta är exempel på 
andra möjliga utvecklingar av studier som jag tycker skulle vara intressanta att göra.

Slutligen, det var tufft att göra denna studie och vistas som ensam kvinna i ett muslimskt 
land. Men skulle jag få möjlighet att resa tillbaka och forska vidare på någon av 
ovanstående frågeställningar, så skulle jag definitivt vara mer förberedd. Det var en 
oerhört lärorik tid. 

Förmodligen så finns det en viss sanning i ordspråket: ”Den som inte är en smula galen,
är inte så klok som han tror”, turkiskt ordspråk. Jag tror att det är min nyfikenhet och 
mötet med det exotiska som är dragningskraften till Turkiet. Landet är ett oerhört 
fascinerande och spännande land att leva och vistas i. Människorna i Turkiet upplever jag 
som lätta att prata med, intresserade av människor och av sin omvärld, nyfikna och öppna. 
Detta förenklar då man ska göra en studie av ovanstående karaktär.
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Frågeformulär

1. Are there any special problems for you to be a Christian in Turkey?
If yes/in what way?

2. Have you been treated badly, in a mental or physical way? By the state, military or by 
another individual?
If yes/in what way?

3. If you tell anyone that you are a Christian. How are you treated? 
Are you treated in any special way? 

4. Can you tell me if you remember any time when you didn’t want to say that you where 
a Christian?
Can you tell me about the special occasion/what happened?

5. Do you think it is hard to be a Christian in Turkey? 
What are your personal experiments about to have a Christian believe here in Turkey? 

6. Do you think you have the same rights as a Christian if you compere, if you have a 
Muslim believe or where not religious, here in Turkey?

7. Do you know anyone who has been treated badly for there believe in Christ? 

8. Do you see any changing of the treatment of the Christians, since Turkey decided to 
join European Union?

9. Do you feel free to practise your Christian believe in the way that you like?
For example do mission/tell people that you are a Christian, or in other cases? 

10. Do you church work together with other Christian church?
If yes/in what way? If no/why not?

11. Do you think the Christians will have a better situation here in the country, if Turkey 
becomes a member in the European Union? 
In what way?


