AVRUPA BİRLİĞİ BAYRAĞI NEYİ İFADE EDİYOR?
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Yıldırım Koç
Avrupa Birliği, özellikle yaşanmakta olan ekonomik krize bağlı olarak büyük sıkıntılarla da
olsa, Avrupa Birleşik Devletleri olma doğrultusunda ilerlemektedir.
Avrupa Birliği, bir uluslararası teşkilat değil, yeni ve uluslarüstü bir devlettir.
Bu devletin parası (Euro), marşı (Beethoven’in 9. Senfonisi), ordusu (Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası - AGSP) ve bayrağı (lacivert zemin üzerinde 12 sarı yıldız) vardır.
Birçok kişi, Amerika Birleşik Devletleri’nin bayrağındaki yıldız sayısının eyalet sayısını
gösterdiği gerçeğinden hareket ederek, Avrupa Birliği bayrağındaki yıldız sayısının da AB
üyesi devletlerin sayısını gösterdiğini zannetmektedir. Ancak, Avrupa Birliği’ne üye devlet
sayısı 1995 yılında 15’e yükselmişken, bayraktaki yıldız sayısı 12’de kalmıştır. Bugün
Avrupa Birliği’ne katılmış ülke sayısı 27’dir; ancak bayraktaki yıldız sayısı yine de 12’dir.
12 yıldızın hikmeti nedir?
Bayraktaki yıldız sayısının neyi ifade ettiği konusunda Avrupa Birliği içinde bir tartışma
sürmektedir.
İngiltere’de nüfusun büyük bir bölümü, Hristiyanlığın Anglikan mezhebindendir. Anglikan
mezhebi, Katolik kilisesine karşı verilen bir mücadele sonrasında ortaya çıkmıştır. İngiltere’de
bir dönem tartışılan bir iddia, Avrupa Bayrağı’ndaki 12 yıldızın Katoliklerin anlayışından
kaynaklandığıdır.
Avrupa Birliği, bayraktaki yıldız sayısının 12 olmasını “12 sayısının mükemmellik ve
tamlık” ifade etmesinden kaynaklandığını belirtmektedir. Ancak 12 sayısının ve 12 yıldızın
hristiyanlıkla yakından bağlı olduğu iddiaları yaygındır.
İncil’de Esinleme kitabının 12. Bölümünde şöyle denilmektedir:
“Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay
ayaklarının altındaydı ve başında on iki yıldızdan oluşmuş bir taç vardı.”
Katolik Kilisesi, İncil’de yer alan “kadın”ı Meryem Ana olarak algılamaktadır. Malta’da 1984
yılında çekilmiş bir resimde, Meryem Ana, AB bayrağı renginde bir örtü örtünmüştür ve
başının çevresinde 12 sarı yıldız bulunmaktadır.
Meryem Ana’nın Avrupa için özel bir önemi vardır. Katolik Kilisesi 1309 yılında Avrupa’yı
Meryem Ana’ya adamıştır ve bu amaçla Cebelitarık’ta “Avrupa’nın Hanımefendisi Efendimiz”
türbesi yapılmıştır.
İncil’de 12 sayısının özel önemi vardır. İncil’in Esinleme Kitabının 7. Bölümü şöyle
başlamaktadır:
“Bundan sonra, yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek
gördüm….Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün
oymaklarından yüz kırk dört bin kişi mühürlenmişti.
“Yahuda oymağından on iki bin kişi mühürlenmişti.
Ruben oymağından on iki bin,
Gad oymağından on iki bin,
Aşer oymağından on iki bin,
Naftali oymağından on iki bin,
Manaşe oymağından on iki bin,
Şimon oymağından on iki bin,
Yevi oymağından on iki bin,
İssakar oymağından on iki bin,
Zebulun oymağından on iki bin,
Yusuf oymağından on iki bin,
Yusuf oymağından on iki bin,
Benyamin oymağından on iki bin kişi mühürlenmişti.”
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İncil’e göre, cennete gidecekler 144 bin kişiydi (12 x 12.000). İncil’in Esinleme Kitabının
14. Bölümü şöyledir:
“Sonra Kuzu’nun Siyon dağı üzerinde durduğunu gördüm. O’nunla birlikte,
alınlarında kendisinin ve Babasının adının yazılmış olduğu yüz kırk dört bin kişi
vardı. Gökten, gürül gürül akan suların sesini, büyük bir gök gürlemesini andıran
bir ses işittim. İşittiğim ses, çenk çalanların çıkardığı sese benziyordu. O yüz kırk
dört bin kişi, tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi
söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi
öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir.
Kuzu nereye giderse O’nun ardından giderler. Tanrı’ya ve Kuzu’ya ait olacakların
ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç
yalan çıkmamıştır. Kusursuzdurlar.”
Avrupa Birliği bayrağındaki 12 sayısı, İncil’deki bu sözlerden veya Eski Ahit’te musevilerin
12 atasından ve 12 oymağından (kabilesinin) veya İsa’nın 12 havarisinden de gelmektedir.
Avrupa Birliği bayrağını hazırlayan kişiler de koyu Katoliktir.
Avrupa Birliği bayrağı önce 1955 yılında Avrupa Konseyi bayrağı olarak kabul edilmiştir.
Bu bayrak, Avrupa Konseyi’nin izni alınarak, 1986 yılında Avrupa Topluluğu (günümüzdeki
Avrupa Birliği) tarafından bayrak olarak kabul edilmiştir. 1986 yılında Avrupa Topluluğu’nun
12 üyesi vardı. Ancak, bugün 27 ülke olmasına rağmen, yıldız sayısı hâlâ 12’dir.
Avrupa bayraklarının hiçbirinde yıldız yokken, Avrupa Birliği bayrağının temelini yıldızların
oluşturması da ilginçtir.
Lacivert zemin üzerinde 12 sarı yıldızlı bayrak, Strazburg’lu sanatçı Arsene Heitz
tarafından hazırlanmıştır. Bu kişi, koyu bir Katoliktir. Bayrak tasarımının hazırlanmasında,
Avrupa’nın Meryem Ana’ya adanmış olması ve İncil’in Esinleme Kitabından yukarıda
anlatılan bölüm etkili olmuştur.
Bayrağın kabul edildiği dönemde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olan Leon Marchal da
koyu bir Katolikti ve lacivert zemin üzerinde 12 sarı yıldızlı tasarımın bayrak olarak kabulünde
büyük etkisi olmuştur.
İspanya’da Alcala Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih Profesörü Javier Paredes, “Avrupalıların
bayrağının kıvrımlarında Anamızın, Avrupa’nın Kıraliçesi’nin gülüşünü ve şefkatini keşfetmek
artık bizim için zor olmamalıdır” demiştir.
Papa İkinci John Paul’un 2001 yılında Atina’da Akropol’ün yanındaki tepede (Areopagus)
Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Beatitude Christodoulos ile yaptıkları ortak açıklamanın
adı, “Avrupa’nın Hristiyan Kökleri Konusunda Ortak Bildirgenin Okunması’dır. Bu bildirgenin
6. maddesinde de Avrupa’nın Hristiyan köklerinin ve Hristiyan ruhunun ihlal edilmeden
korunması talep edilmektedir.
Papa İkinci John Paul’un 3 Aralık 2001 günü Polonya’nin Yeni Büyükelçisi’ni kabulde
yaptığı konuşmada da Avrupa’nın yeni birliğinin sürmesi isteniyorsa, bu birliğin bir dönem
Avrupa’nın temelini oluşturan ruhi değerler temelinde inşa edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Görüldüğü gibi, Avrupa Birliği bayrağının hristiyanlığın ürünü olduğu iddiaları son derece
ciddidir.
Avrupa Birliği’nin 12 sarı yıldızlı lacivert bayrağını Türkiye’de etrafa asanlara duyurulur.
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